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

 

Memorando nº 642 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 23 de julho de 2020.

 
Para: SAD.
Assunto: Termo de referência para a Contratação de empresa
especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), para
comunicação de voz e dados, para os cartórios eleitorais.

 

 

Senhor Secretário,
 
Em função da Portaria Presidência nº 131/2020

(0683037), alterada pela Portaria Presidência nº 153/2020
(0692718), consoante instrução levada a efeito nos autos do processo
SEI nº 0001210-84.2020.6.02.8000, vimos, como integrantes da
equipe de planejamento da contratação, apresentar a V. Sa. o Termo
de Referência, conforme doc. nº 0740022, com a finalidade de
contratação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), para
comunicação de voz e dados, com fornecimento de aparelhos em
comodato, a fim de atender às necessidades dos cartórios eleitorais
do Estado de Alagoas.

Inicialmente, dada a incerteza quanto à eficiência dos
serviços prestados pelas operadoras que atuam no nosso Estado,
TIM, Oi, Claro e Vivo, nos municípios sedes dos cartórios eleitorais,
promovemos uma pesquisa junto aos chefes de cartórios para que
nos informassem quais operadoras têm boa cobertura de sinal na
região do cartório e qual a ordem de preferência. O resultado foi
consolidado e anexado no evento nº 0740100.

A partir daí, com o objetivo de oportunizar a todas
operadoras a participação no certame, distribuímos os 42 cartórios
em seis grupos iguais, organizados de uma forma que, pelo menos,
uma operadora com boa qualidade de sinal abranja todos os cartórios
do grupo. Assim, o Termo de Referência prevê que a licitação seja
disputada por item, na qual cada item corresponde a um grupo de
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municípios sedes de cartório eleitoral.
Informamos ainda que, considerando que todas as linhas

deverão ter plano de dados, como prevê a Portaria Presidência nº
131/2020 (0683037), optamos por especificar uma contratação de
serviços de pacote de voz ilimitado com plano de dados de 8 GB, no
mínimo, semelhante aos planos controle existentes no mercado, a
exemplo do que fizeram o TRE/SE (pregão eletrônico nº 19/2019) e o
TRE/TO (pregão eletrônico nº 43/2020), pois verificamos as
vantagens desse modelo para o TRE/AL, uma vez que essa
modalidade de plano implicará, consequentemente, na redução dos
custos com telefonia fixa nos cartórios eleitorais, bastando que seja
priorizado o uso da linha de telefonia móvel para a realização das
chamadas telefônicas do dia a dia. Além disso, percebe-se atualmente
que o foco das vendas das operadoras está voltado para os planos
com pacotes de voz ilimitado com pacote de dados, de forma que a
concorrência entre elas vem barateando o preço desse tipo de plano
em relação ao planos tarifados por minuto, que variam de acordo com
o consumo. O TRE/SE, por exemplo, contratou por R$ 47,00/mês um
plano semelhante ao previsto no termo de referência, só que com 6
GB de pacote de dados (0741179). Nos sites das operadoras têm
ofertas de planos similares por R$ 49,99/mês, com pacote de dados
partindo de 8 GB, embora sem fornecimento do smartphone em
comodato (0740102, 0740103, 0740104 e 0740105).

Por fim, informamos que apesar de não constar no Plano
Anual das Contratações Administrativas de 2020, a contratação é de
interesse da Alta Administração do Tribunal, conforme o que ficou
definido nos autos do processo SEI nº 0001210-84.2020.6.02.8000.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 05/08/2020, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DELÚSIO JOSÉ SANTOS ANDRADE, Chefe
de Cartório, em 06/08/2020, às 10:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Técnico Judiciário, em 06/08/2020, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735765 e o código CRC A077404F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

I. 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, com o fornecimento de aparelhos smartphones e
respectivos chips SIMCard, em regime de comodato, conforme
quantitativo e especificações constantes deste Termo de
Referência, por um período inicial de 24 meses, podendo ser
prorrogado.

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

 
2. DA JUSTIFICATIVA E DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO

I. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de
telefonia móvel pessoal (SMP) e internet móvel para a
comunicação de autoridades, servidores e funcionários, do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, principalmente
dos Cartórios Eleitorais, no suporte às atividades habituais de
trabalho, principalmente quando em trânsito ou em atividades
remotas, de maneira que o tempo e o custo dispendidos nos
processos de tomada de decisão são reduzidos de forma
significativa, ao passo em que as situações urgentes ou
emergenciais são solucionadas mais prontamente.

II. O serviço de telefonia móvel pessoal com acesso à internet e
fornecimento de smartphones em comodato, passou a ser muito
importante no desenvolvimento das ações institucionais, pois é a
partir dessa tecnologia que a transmissão das informações entre
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os servidores ocorre de maneira mais eficaz, tanto na
comunicação por voz como por meio de aplicativos de mensagens
instantâneas, que permitem o compartilhamento de imagens,
vídeos, áudios e documentos, etc, ou ainda por aplicativos de
videoconferência, dentre outras inúmeras utilidades que podem
ser exploradas.

III. Além disso, a contratação pretende proporcionar comunicação
móvel que atenda às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral
do Alagoas, especialmente dos Cartórios Eleitorais, tendo como
objetivo principal o atendimento das funções institucionais,
estratégicas e organizacionais, de forma contínua, tanto no
período não eleitoral quanto no período eleitoral.

IV. Da mesma forma, é cada vez mais imprescindível o acesso às
informações e às diversas ferramentas de comunicação para a
realização de atividades dos servidores e magistrados, bem como
o uso da comunicação de dados para a celeridade das atividades
usuais do trabalho, em especial nos períodos eleitorais. Para isso,
é necessário o uso de novas tecnologias de comunicação que
possam acompanhar a mobilidade desses colaboradores em suas
tarefas, inclusive no exercício da comunicação institucional e do
poder de polícia em período eleitoral, aumentando a
produtividade do resultado final esperado (interesse público).

V. Assim, como a forma de comunicação tem mudado
substancialmente do serviço de voz para as mídias sociais, não
faz mais sentido a contratação por planos de tarifação por
minutos de voz para as diversas modalidades dessa categoria,
devido ao uso cada vez menor desse serviço. Por esta razão as
operadoras migraram o foco para venda de pacotes de dados com
pacotes de voz ilimitado, inclusive para ligações locais e de longa
distância, como é o caso dos planos controle comercializados
pelas operadoras atualmente.

VI. Portanto, em adequação a essa nova realidade, objetiva-se a
contratação de pacotes de voz ilimitados, incluindo pacotes de
dados para acesso à internet, melhores dimensionados para
atender à demanda de tráfego de dados de forma satisfatória, em
cada ciclo mensal, aos serviços disponibilizados pelo Tribunal de
forma online, como e-mails, sistemas administrativos e judiciais,
inclusive para propiciar a realização de intimações ou citações
via mensagens instantâneas (whatsapp), em harmonia com os
normativos mais recentes do TRE/AL e do TSE.

VII. Por outro lado, essa modalidade de contratação implicará,
consequentemente, na redução dos custos com telefonia fixa nos
cartórios eleitorais, bastando para tal que seja priorizado o uso
da linha de telefonia móvel para a realização das chamadas
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telefônicas do dia a dia.
VIII. No tocante ao período de 24 (vinte e quatro) meses da

contratação, convém esclarecer que se trata de serviços de
natureza contínua, com implicações em custos de investimentos
e consequente prazo de amortização (relativamente aos
smartphones fornecidos em regime de comodato), além do que
esse prazo influencia diretamente no valor das propostas, na
medida em que forem balizados os custos-benefícios dos
investimentos.

 
3. DO ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

I. A presente contratação está inserida no macrodesafio
institucional " Instituição da governança Judiciária", como prevê
o Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas para o período 2016 - 2021.

 
4. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

I. A descrição da solução como um todo abrange a prestação do
serviço de serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal –
SMP) e internet móvel, com pacotes ilimitados de voz e pacotes
de dados de no mínimo 8 GB, via rede móvel disponível
nacionalmente com tecnologia digital, com fornecimento de
terminais móveis smartphones e SIMCards em regime de
comodato, que deverão ser inicialmente distribuídos para os
Cartórios das Zonas Eleitorais, conforme quadro abaixo:

ZONA
ELEITORAL

MUNICÍPIO
SEDE

ENDEREÇO DA SEDE DO
CARTÓRIO

QUANT.
DE
PACOTE
SMP

1 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP 57057-000 01

2 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP 57057-000 01

3 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP 57057-000 01

5 VIÇOSA RUA FREDERICO MAIA, S/N,
CENTRO, CEP 57700-000 01

6 ATALAIA AV. PEDRO PEREIRA ACIOLI, S/N,
JOSÉ PAULINO, CEP 57690-000 01

7 CORURIPE
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT.
RUBENS WANDERLEY,
COMENDADOR TERCIO
WANDERLEY, CEP 57230-000

01
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8 PILAR
PRAÇA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 337, CENTRO, CEP 57150-
000

01

9 MURICI RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N,
CENTRO, CEP 57820-000 01

10 PALMEIRA DOS
ÍNDIOS

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252,
CENTRO, CEP 57600-010 01

11 PÃO DE AÇÚCAR AVENIDA FERREIRA DE NOVAES,
949, CENTRO, CEP 57400-000 01

12 PASSO DE
CAMARAGIBE

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38,
CENTRO, CEP 57930-000 01

13 PENEDO
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA,
CEP 57200-000

01

14 PORTO CALVO RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO,
CEP 57900-000 01

15 RIO LARGO
AV. PRESIDENTE FERNANDO
COLLOR DE MELO, 48, TABULEIRO
DO PINTO, CEP 57100-000

01

16 SÃO JOSÉ DA
LAJE

PÇA. OSMAN COSTA PINO, S/N,
CENTRO, CEP 57860-000 01

17 SÃO LUÍS DO
QUITUNDE

RUA COELHO CAVALCANTE, 73,
CENTRO, CEP 57920-000 01

18 SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS

RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE,
51, CENTRO, CEP 57240-078 01

19 SANTANA DO
IPANEMA

AV. PRESIDENTE DUTRA, 385, BR
316, MONUMENTO, CEP 57500-000 01

20 TRAIPU RUA ISMAR DE GOES MONTEIRO,
S/N, CENTRO, CEP 57370-000 01

21 UNIÃO DOS
PALMARES

RUA MARECHAL DEODORO DA
FONSECA, S/N, CENTRO, CEP 57800-
000

01

22 ARAPIRACA
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA,
147, NOVO HORIZONTE, CEP 57312-
630

01

26 MARECHAL
DEODORO

RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO,
225, CENTRO, CEP 57160-000 01

27 MATA GRANDE PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ, 14,
CENTRO, CEP 57540-000 01

28 QUEBRANGULO RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO,
CEP 57750-000 01

29 BATALHA RUA 22 DE DEZEMBRO, 181,
CENTRO, CEP 57420-000 01

31 MAJOR ISIDORO
RUA PROFA. MARIA JOSÉ DE R.
BARROS, S/N, FÓRUM ELEITORAL,
CENTRO, CEP 57580-000

01

33 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP 57057-000 01

34 TEOTÔNIO
VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 458,
CENTRO, CEP 57265-000 01

37 PORTO REAL DO
COLÉGIO

AV. GOVERNADOR MOACIR
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP
57290-000

01

39 ÁGUA BRANCA RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, 01
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39 ÁGUA BRANCA CENTRO, CEP 57490-000 01

40 DELMIRO
GOUVEIA

RUA OLAVO BILAC, 318, CENTRO,
CEP 57480-000 01

44 GIRAU DO
PONCIANO

AVENIDA PROGRESSO, 360,
PROGRESSO, CEP 57360-000 01

45 IGACI RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE,
53, CENTRO, CEP 57620-000 01

46 CACIMBINHAS RUA CLARINDO AMORIM, S/N,
CENTRO, CEP 57570-000 01

47 CAMPO ALEGRE AV. JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495,
CENTRO, CEP 57250-000 01

48 BOCA DA MATA RUA LADISLAU COIMBRA, 128,
CENTRO, CEP 57680-000 01

49 SÃO SEBASTIÃO
RUA VEREADORA MARIA JOSÉ
PEREIRA PACHECO, 01, CENTRO,
CEP 57275-000

01

50 MARAVILHA PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N,
CENTRO, CEP 57520-000 01

51 SÃO JOSÉ DA
TAPERA

AV. MANOEL MACIANO, 418,
CENTRO, CEP 57445-000 01

53 JOAQUIM GOMES
PRAÇA LAURENTINO GOMES DE
BARROS, 02, CENTRO, CEP 57980-
000

01

54 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP 57057-000 01

55 ARAPIRACA
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA,
147, NOVO HORIZONTE, CEP 57312-
630

01

II. A descrição dos itens são as constantes abaixo, sendo que o
agrupamento em um único objeto dos serviços individuais, para
comunicação de voz e dados, levou em consideração questões
técnicas, uma vez que não podem ser separados e oferecidos por
operadoras diferentes, porque todos os itens do grupo, incluindo
o serviço de internet móvel, guardam correlação entre si, sendo
a conjunção necessária para a implantação dos serviços
especificados neste termo de referência.

III. Os serviços objeto da contratação são subdivididos por itens,
conforme quadro abaixo, a fim de serem disputados entre os
licitantes interessados de forma autônoma e independente em
relação aos demais.

ITEM DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR QUANTIDADE
Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou
móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado acesso à
caixa postal e secretária eletrônica ilimitado e fornecimento
de smartphone e SIMCard em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso
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1 à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco;
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: ATALAIA,
PENEDO, UNIÃO DOS PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO
SEBASTIÃO e ARAPIRACA.

07

2

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou
móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado acesso à
caixa postal e secretária eletrônica ilimitado e fornecimento
de smartphone e SIMCard em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso
à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco;
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: MACEIÓ, RIO
LARGO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE.

07

3

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou
móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado acesso à
caixa postal e secretária eletrônica ilimitado e fornecimento
de smartphone e SIMCard em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso
à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco;
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: PALMEIRA DOS
ÍNDIOS, MATA GRANDE, QUEBRANGULO, BATALHA, MAJOR
ISIDORO, ÁGUA BRANCA e BOCA DA MATA.

07

4

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou
móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado acesso à
caixa postal e secretária eletrônica ilimitado e fornecimento
de smartphone e SIMCard em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso
à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou

07
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superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco;
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: CORURIPE,
MURICI, PASSO DE CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS, TRAIPU, MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA.

5

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou
móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado acesso à
caixa postal e secretária eletrônica ilimitado e fornecimento
de smartphone e SIMCard em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso
à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco;
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: VIÇOSA, PILAR,
PORTO CALVO, SANTANA DO IPANEMA, DELMIRO
GOUVEIA, PORTO REAL DO COLÉGIO e JOAQUIM GOMES.

07

6

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou
móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado acesso à
caixa postal e secretária eletrônica ilimitado e fornecimento
de smartphone e SIMCard em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso
à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco;
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: PÃO DE
AÇÚCAR, SÃO JOSÉ DA LAJE, TEOTÔNIO VILELA,
MARECHAL DEODORO, GIRAU DO PONCIANO, IGACI e
CAMPO ALEGRE.

07

 
5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

I. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-
se na categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019.

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

 
6. DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

I. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet
móvel deverão ser de característica pós-pago, tecnologia digital,
sendo que os acessos habilitados com serviço de dados, deverão
ser com tecnologia que permita fazer e receber ligações, e,
conexão à internet tipo 3G/4G ou superior, onde haja
disponibilidade, sem a necessidade de habilitação de outro
equipamento.

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

III. Quando uma linha atingir o limite do pacote de dados ativado, a
CONTRATADA não poderá interromper a conexão de dados da
mesma nem o sinal de voz, podendo, nesse caso, se houver
amparo legal vigente, limitar a velocidade até o fim do ciclo
mensal.

IV. A CONTRATADA deverá até a data da assinatura do contrato
cobrir, obrigatoriamente, com o Serviço Móvel Pessoal, rede
GSM, 3G e/ou 4G, no mínimo, 70% da área urbana e 100% da
área (outdoor) onde estão localizados o prédio sede do TRE/AL,
no município de Maceió/AL, bem como os Cartórios Eleitorais,
localizados nos municípios indicados nos itens que forem
adjudicados, de acordo com o quadro constante no tópico acima
"DA DESCRIÇÃO DO OBJETO".

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

VI. A cobertura poderá se dar através de rede própria ou por
contrato de roaming com outras operadoras e a comprovação
será por meio de declaração, na forma do § 4º do art. 26 do
Decreto nº 10.024/2019.

VII. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao
usuário final, em caso de falhas/defeitos nos SIMCards em uso, a
CONTRATADA deverá fornecer chips SIMCards de reserva, nas
quantidades previstas no quadro do item 4.3.

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

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

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

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

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

XIII. Em cumprimento ao disposto no objeto, a CONTRATADA
colocará à disposição do Contratante, em regime de comodato, a
cada 24 meses, aparelhos novos, devidamente habilitados,
observando-se que não será objeto de pagamento, a título de
habilitação, qualquer taxa de serviço para ativação dos aparelhos
telefônicos entregues.

XIV. A cada renovação contratual, a contratada deverá substituir
todos os aparelhos por outros novos, observando as
especificações técnicas exigidas e a evolução tecnológica desses
dispositivos.

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

XVI. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem
ônus para o CONTRATANTE:
a. Habilitação;
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b. Escolha ou troca de número;
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da

linha celular;
d. Facilidades de identificador de chamadas, transferência

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

e. Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha;
f. Reativação de número de linha;
g. Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária

eletrônica);
h. Adicional de chamadas;
i. Deslocamento;
j. Disponibilização de ferramenta on-line (conta on-line) para

consulta ao detalhamento das faturas e dos serviços, com
acesso aos gestores e/ou administradores do contrato.

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

XVIII. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de
comunicação deverão ser habilitados e aptos para funcionamento
nos principais centros urbanos, especialmente nas capitais, com
as franquias mínimas estabelecidas nas especificações do
serviço, incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet.

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

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

XXI. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o
CONTRATANTE, deverão ser bloqueados previamente pela
CONTRATADA o uso dos serviços de dados em deslocamento
internacional, chamadas para códigos de acesso 0300, 0500,
0900 e similares, auxílio à lista (102), Hora Certa (130) e
similares, serviços recebidos a cobrar (SMS), salas de jogos e de
bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS, e quaisquer
outros serviços tarifados não cobertos pelo contrato. O bloqueio
deverá ser executado no sistema da operadora e não através dos
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aparelhos celulares.
XXII. A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo, para

todas as solicitações efetuadas.
XXIII. A CONTRATADA deverá manter em funcionamento contínuo

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

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

 
7. DA VIGÊNCIA

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

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

 
8. DA SUSTENTABILIDADE

I. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução
dos serviços, deverá fornecer bens que não contenham
substâncias perigosas em concentração acima da recomendada,
bem como ficar encarregada de promover o descarte adequado
dos aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja
quando do encerramento do contrato, por ocasião da substituição
por outros, ou quando forem danificados irreversivelmente,
seguindo os preceitos da Lei nº 12.305/10, que trata da Política
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Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

 
9. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

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

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

III. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de
até 7 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quantidade do serviço e materiais
fornecidos, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.

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

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

 
10. DO PAGAMENTO

I. O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento dos
serviços.

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

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

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

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

VI. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo
máximo de até 60 (sessenta) dias.

VII. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos
pelo CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por cento ao ano), pro
rata die, apurados desde a data do primeiro dia útil de atraso até
a data do efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da
seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:

EM= Encargos moratórios.
I= Índice de atualização financeira =
0,0001644.
N= número de dias entre a data prevista para
o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP= Valor da parcela vencida.

 
11. REAJUSTE DE PREÇOS

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

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

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

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

 
12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

II. Designar formalmente o gestor e o fiscal para o
acompanhamento da execução contratual, podendo ainda ser
designado um fiscal técnico, para acompanhar diretamente o
serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao
gestor.

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

IV. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela
CONTRATADA.

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

VI. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

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

VIII. Comunicar à CONTRATADA, em caso de extravio de algum
equipamento, inclusive por roubo ou furto, para bloqueio da linha
correspondente. 

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

X. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos
móveis, cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da
Administração. O valor a ser ressarcido deverá ser igual ao preço
apresentado em nota fiscal/fatura quando da entrega do
equipamento.
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XI. Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a
devolução à CONTRATADA de todos os terminais móveis e
acessórios cedidos em regime de comodato, eximindo-se de
qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste natural dos
equipamentos.
 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

VI. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de
comunicação gratuito para abertura de chamados e solicitações
de serviço, seja por telefone ou Internet, com funcionamento 24
(vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana,
disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar,
um atendimento diferenciado por meio de consultoria
especializada, disponível em horário comercial.

VII. Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto
com poderes de decisão para representar a CONTRATADA,
principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução
dos serviços objeto deste Termo de Referência.

VIII. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas, por intermédio de consultor baseado em
Maceió/AL, designado para o acompanhamento do contrato.

IX. Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos dos superiores
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hierárquicos dos consultores, além do contato telefônico do
consultor, de modo a garantir o atendimento das demandas
solicitadas pelos fiscais do Contrato.

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

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

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

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

XIV. Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por
linha.

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

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

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

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

XIX. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações
realizadas por meio dos serviços contratados, no mínimo dentro
de sua rede de telecomunicações, respeitando as hipóteses e
condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de
telecomunicações.

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

acessos em serviço, bem como zelar pela integridade da
comunicação.

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

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

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

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

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

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

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

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

XXX. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar
defeito desde que não constatado uso indevido do equipamento.
a. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a

intermediação com a assistência técnica do fabricante dos
aparelhos, no intuito de dar celeridade ao processo de troca
ou conserto.
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b. No caso de defeitos de fabricação, conforme laudo emitido
pela assistência técnica autorizada, a substituição do
aparelho deverá ser feita em até 10 (dez) dias úteis,
contados a partir da notificação à CONTRATADA, e não pode
representar nenhum ônus para o CONTRATANTE.

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

XXXI. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer
natureza, inclusive roubo ou furto, ou dano por uso indevido do
aparelho, disponibilizar um novo aparelho com o mesmo código
de acesso, observando os prazos fixados e efetuar, caso queira, a
cobrança do equipamento extraviado ou danificado ao
CONTRATANTE, caso o detentor opte por não providenciar a
substituição por um equipamento igual, similar ou superior às
próprias expensas. Havendo cobrança, o valor faturado deverá
ser igual ou inferior ao preço constante da nota fiscal/fatura
quando da entrega do(s) equipamento(s) extraviado(s) e/ou
danificado(s) ao CONTRATANTE.

XXXII. A CONTRATADA deverá providenciar uma reserva técnica de
5%, no mínimo, arrendondando para cima até o primeiro número
inteiro, de cada modelo de aparelho em uso no Contrato, sem
qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, que serão
armazenados pela área responsável para agilizar substituições no
caso de defeito ou extravio de aparelho.

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

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

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

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

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

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

 
14. DOS NÍVEIS DE SERVIÇO

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

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

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

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

V. As interrupções programadas dos serviços deverão ser
comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 2
(três) dias úteis.

 
15. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM
DISPONIBILIZADOS
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I. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão
contratados com o fornecimento pela CONTRATADA, na
modalidade de comodato, de SIMCards e aparelhos Smartphones
4G, aptos para uso e respeitando as seguintes especificações
mínimas:
a. Aparelho Smartphone homologado pela Anatel, com sistema

operacional Android ou IOS, versão atualizada.
b. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/190 0 MHz).
c. Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no mesmo

aparelho.
d. Rede de dados 3G/4G nos padrões autorizados pela ANATEL.
e. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 2,0

GHz ou de 8 núcleos (Octa-core) com velocidade de 1,6 GHz.
f. Memória de armazenamento interna de 32 GB.
g. Memória RAM de 3 GB.
h. Tamanho de tela de 5 Polegadas na diagonal com resolução

Full HD, com touchscreen e multitouch.
i. Bateria tipo lítio, com capacidade de 2.500 mAh.
j. Câmera traseira com 12 MegaPixels e câmera frontal com no

mínimo 5 MegaPixels.
k. Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi fi (802.11 b/g/n), roteador wi

fi, Bluetooth 4.2 ou superior, conexão com PC via USB.
l. Sensor de GPS e de autorrotação de tela.

m. Leitor de impressões digitais.
n. Acessórios: carregador bivolt, fones de ouvido, cabo USB,

extrator de chip (quando aplicável), manual de instruções de
uso do aparelho em português (impresso em papel ou online).

o. Funcionalidade: vibração, viva voz, conferência, registro de
chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso
de dados, modo avião, chamada em espera, Browser com
suporte a html/HTML5, predição de texto, acesso ao celular
por senha e impressão digital, suporte a conta de e mail,
permitir a visualização de documentos (tipo doc, xls, pdf),
permitir a localização do celular para o caso de perda ou
roubo, quando disponível pelo sistema operacional.

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

II. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser

Termo de Referência GSAD 0740022         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 23



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

III. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da
CONTRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o
encerramento do contrato ou quando forem substituídos.

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

V. Em caso de roubo ou furto o CONTRATANTE efetuará
imediatamente, a devida comunicação à CONTRATADA para
bloqueio da linha.

VI. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, Seção de Patrimônio, na Avenida Aristeu de Andrade,
377, 6º andar, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, no
horário das 13h às 19h, de segunda a quinta-feira e das 7h30mim
às 13h30mim.

 
16. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

I. Após a assinatura do Termo de Contrato, a CONTRATADA terá o
prazo de, no máximo, 30 (trinta) dias para iniciar a prestação dos
serviços, com habilitação das linhas e a entrega dos aparelhos
smartphones, SIMCards e acessórios.

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

de validade de sua proposta;
b. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
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para o certame;
c. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d. não mantiver a proposta;
e. falhar ou fraudar a execução do Contrato;
f. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

II. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos
legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a. advertência;
b. multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada

sobre o valor total do Contrato, devidamente atualizado, na
hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em
retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o instrumento
contratual, no prazo de 05 (cinco) dias, após regularmente
convocada;

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

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

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

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

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

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

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

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

Ocorrências Pontos
Cobrança por serviços não prestados. 0,3
Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3
Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3
Atraso na ativação dos serviços, para cada 2 (dois) dias corridos de
atraso. 0,3

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

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao
CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 0,3

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

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento
não especificada nesta tabela. 0,5

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de
indisponibilidade. 0,5

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

1,0

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

1,0

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

Pontuação
acumulada Sanção

1 (um) ponto Advertência.
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2 (dois)
pontos

Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor faturado do
mês de aplicação dessa sanção.

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

4 (quatro)
pontos

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

5 (cinco)
pontos

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

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

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

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato.

VII. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da
sanção.

VIII. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada
ao CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a
rescisão unilateral do contrato.

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

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

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

XII. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109 da Lei nº 8.666/93.

XIII. 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.

XIV. O período de atraso será contado em dias corridos.
XV. 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.
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XVI. 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.

 

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

I. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em
conta o critério de menor preço por item, sendo vencedora a que
apresentar o menor valor do item para o total de 24 meses.

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

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

 

ANEXO I

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE
VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
PARA
24
MESES
(R$)

1

Pacote de serviços SMP (voz,
dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal
pós-pago, que possibilite ligações
ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e
longa distância nacional (VC2 e
VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado acesso à caixa
postal e secretária eletrônica
ilimitado e fornecimento de
smartphone e SIMCard em
comodato.
b) Pacote de dados com franquia
mínima 8 GB, para acesso à
internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para
uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de

07   
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voz e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 03 SIMCards de
reserva, em branco;
f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de
Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO
DOS PALMARES, CACIMBINHAS,
SÃO SEBASTIÃO e ARAPIRACA.

2

Pacote de serviços SMP (voz,
dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal
pós-pago, que possibilite ligações
ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e
longa distância nacional (VC2 e
VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado acesso à caixa
postal e secretária eletrônica
ilimitado e fornecimento de
smartphone e SIMCard em
comodato.
b) Pacote de dados com franquia
mínima 8 GB, para acesso à
internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para
uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de
voz e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 03 SIMCards de
reserva, em branco;
f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de
Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO e
SÃO LUÍS DO QUITUNDE.

07   

3

Pacote de serviços SMP (voz,
dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal
pós-pago, que possibilite ligações
ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e
longa distância nacional (VC2 e
VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado acesso à caixa
postal e secretária eletrônica
ilimitado e fornecimento de
smartphone e SIMCard em
comodato.
b) Pacote de dados com franquia
mínima 8 GB, para acesso à
internet, com, pelo menos, o

07   
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aplicativo whatsapp liberado para
uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de
voz e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 03 SIMCards de
reserva, em branco;
f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de
Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS,
MATA GRANDE, QUEBRANGULO,
BATALHA, MAJOR ISIDORO, ÁGUA
BRANCA e BOCA DA MATA.

4

Pacote de serviços SMP (voz,
dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal
pós-pago, que possibilite ligações
ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e
longa distância nacional (VC2 e
VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado acesso à caixa
postal e secretária eletrônica
ilimitado e fornecimento de
smartphone e SIMCard em
comodato.
b) Pacote de dados com franquia
mínima 8 GB, para acesso à
internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para
uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de
voz e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 03 SIMCards de
reserva, em branco;
f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de
Alagoas: CORURIPE, MURICI,
PASSO DE CAMARAGIBE, SÃO
MIGUEL DOS CAMPOS, TRAIPU,
MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA
TAPERA.

07   

Pacote de serviços SMP (voz,
dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal
pós-pago, que possibilite ligações
ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e
longa distância nacional (VC2 e
VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming
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5

nacional ilimitado acesso à caixa
postal e secretária eletrônica
ilimitado e fornecimento de
smartphone e SIMCard em
comodato.
b) Pacote de dados com franquia
mínima 8 GB, para acesso à
internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para
uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de
voz e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 03 SIMCards de
reserva, em branco;
f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de
Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO
CALVO, SANTANA DO IPANEMA,
DELMIRO GOUVEIA, PORTO REAL
DO COLÉGIO e JOAQUIM GOMES.

07   

6

Pacote de serviços SMP (voz,
dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal
pós-pago, que possibilite ligações
ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e
longa distância nacional (VC2 e
VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado acesso à caixa
postal e secretária eletrônica
ilimitado e fornecimento de
smartphone e SIMCard em
comodato.
b) Pacote de dados com franquia
mínima 8 GB, para acesso à
internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para
uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de
voz e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 03 SIMCards de
reserva, em branco;
f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de
Alagoas: PÃO DE AÇÚCAR, SÃO
JOSÉ DA LAJE, TEOTÔNIO VILELA,
MARECHAL DEODORO, GIRAU DO
PONCIANO, IGACI e CAMPO
ALEGRE.

07   
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Marca e modelo do smartphone
ofertado em comodato  

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 06/08/2020, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Técnico Judiciário, em 06/08/2020, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DELÚSIO JOSÉ SANTOS ANDRADE, Chefe
de Cartório, em 06/08/2020, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0740022 e o código CRC 0CB65FEA.

0006731-10.2020.6.02.8000 0740022v32

Termo de Referência GSAD 0740022         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 32



ZONA MUNICÍPIO 1ª OPÇÃO 2ª OPÇÃO 3ª OPÇÃO 4ª OPÇÃO ITEM NO TR
6 ATALAIA CLARO TIM VIVO 1
13 PENEDO CLARO VIVO TIM OI 1
21 UNIÃO DOS PALMARES VIVO CLARO TIM OI 1
22 ARAPIRACA CLARO VIVO TIM OI 1
46 CACIMBINHAS CLARO TIM VIVO 1
49 SÃO SEBASTIÃO CLARO VIVO TIM OI 1
55 ARAPIRACA CLARO VIVO TIM OI 1
1 MACEIÓ CLARO VIVO OI TIM 2
2 MACEIÓ CLARO VIVO OI TIM 2
3 MACEIÓ CLARO VIVO OI TIM 2
15 RIO LARGO CLARO VIVO TIM OI 2
17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE CLARO TIM OI VIVO 2
33 MACEIÓ CLARO VIVO OI TIM 2
54 MACEIÓ CLARO VIVO OI TIM 2
10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS TIM CLARO VIVO OI 3
27 MATA GRANDE VIVO TIM CLARO 3
28 QUEBRANGULO TIM VIVO 3
29 BATALHA TIM VIVO 3
31 MAJOR ISIDORO TIM VIVO CLARO 3
39 ÁGUA BRANCA TIM VIVO 3
48 BOCA DA MATA TIM CLARO VIVO 3
7 CORURIPE CLARO VIVO TIM OI 4
9 MURICI VIVO TIM CLARO OI 4
12 PASSO DE CAMARAGIBE VIVO TIM OI 4
18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS CLARO VIVO TIM OI 4
20 TRAIPU VIVO TIM 4
50 MARAVILHA VIVO 4
51 SÃO JOSÉ DA TAPERA VIVO CLARO TIM OI 4
5 VIÇOSA VIVO OI TIM CLARO 5
8 PILAR TIM OI CLARO VIVO 5
14 PORTO CALVO CLARO OI VIVO 5
19 SANTANA DO IPANEMA VIVO OI TIM CLARO 5
37 PORTO REAL DO COLÉGIO VIVO TIM OI CLARO 5
53 JOAQUIM GOMES OI 5
40 DELMIRO GOUVEIA TIM OI CLARO VIVO 5
26 MARECHAL DEODORO CLARO TIM OI VIVO 6
11 PÃO DE AÇÚCAR TIM CLARO 6
16 SÃO JOSÉ DA LAJE CLARO TIM OI VIVO 6
34 TEOTÔNIO VILELA TIM CLARO OI VIVO 6
44 GIRAU DO PONCIANO TIM CLARO 6
45 IGACI TIM CLARO 6
47 CAMPO ALEGRE TIM CLARO OI 6

OPERADORAS COM MELHORES COBERTURAS DE SINAL SEGUNDO INFORMAÇÕES DOS CARTÓRIOS 
ELEITORAIS
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De: "Cartorio da  5ª Zona Eleitoral" <ze0005@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 24/04/2020 02:37 PM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

 
 
Boa tarde Rodrigo,
 
Em conversa com nossas requisitadas, me foi passada a seguinte lista:
 
1ª – VIVO
2ª – OI
3ª – TIM
4ª – CLARO
 
Katharine Brandão
Chefe do Cartório da 05º Zona

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da  6ª Zona Eleitoral" <ze0006@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 27/04/2020 01:35 PM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Boa tarde, Rodrigo. Na extensão territorial da 6ª Zona Eleitoral (Atalaia e Capela) as operadoras que melhor cobrem a
região, por ordem de eficácia, são: Claro, Tim/Vivo.
 
Cartório Eleitoral da 6ª Zona
Sede: Atalaia/AL
Posto de Atendimento Temporário: Capela/AL
Fones: (82) 3264-1323
       (82) 2122-7670
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da  7ª Zona Eleitoral" <ze0007@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 29/04/2020 10:56 AM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

 
Bom dia!!!
 
Em atenção ao e-mail abaixo, informo que para os municípios abrangidos pela 7a. ZE/AL, a cobertura maior das
empresas de telefonia segue a ordem listada abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
 
Att.,
 
Thaís Louisse Acioli Barros
Chefe de Cartório
7 ZE/AL de Coruripe
988561811
 
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da  8ª Zona Eleitoral" <ze0008@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 24/04/2020 02:49 PM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Ilustríssimo Senhor,
 
 
Informo que as 4 operadoras funcionam no âmbito da 8ª Zona Eleitoral, mas nos
municípios termos algumas empresas de telefonia funcionam melhor que outras,
logo:
 
1 - TIM
2 - OI
3 - CLARO
4 - VIVO
 
Atenciosamente,
 
Adelaide Michele Ferreira Matias
Cartório da 8ª Zona Eleitoral
Pilar/AL - ze0008@tre-al.jus.br
Fone ( 82) 3265-1375

 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José
Santos Andrade" <delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel
pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da  9ª Zona Eleitoral" <ze0009@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 06/05/2020 05:46 PM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

 
 
Boa tarde,
 
Informo que as quatro operadoras informadas funcionam na cidade de Murici, sede do Cartório
Eleitoral.
No entanto, preferimos, por questões de funcionamento nos Municípios-termo, as operadoras na
seguinte ordem:
1- VIVO;
2- TIM;
3- CLARO;
4- OI.
Atenciosamente,
 
Fabrício de Oliveira Pimentel
Chefe de Cartório
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 10ª Zona Eleitoral" <ze0010@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 24/04/2020 10:28 AM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Prezado Rodrigo,
 
Informamos a seguir o que foi solicitado:
 
1ª – TIM
2ª – Claro
3ª – Vivo
4ª – Oi
 
Atenciosamente,
 
Carlos Henrique Costa de França
Chefe de Cartório
 
 
Edmilson Gomes da Silva
Técnico Judiciário
10ª ZE- Palmeira dos Índios/AL
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 11ª Zona Eleitoral" <ze0011@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 27/04/2020 09:39 AM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Prezado, bom dia.
De ordem da Chefe de Cartório, informo que em Pão de Açúcar funcionam as operadoras: TIM, Claro e Vivo (essa
última apenas na zona rural). 1º - Tim, 2º Claro.
 
Atenciosamente,
 
Diogo Melo Neris
Cartório- 11ª ZE
3624-1755
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 12ª Zona Eleitoral" <ze0012@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 12/05/2020 05:56 PM
Assunto: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Boa tarde,
 
Conforme solicitado, seguem abaixo, por ordem de melhor cobertura/qualidade do sinal, as operadoras de
telefonia celular existentes na região onde se localiza a sede do cartório da 12ª Zona.
 
1ª - VIVO
2ª - TIM
3ª - OI (apenas Roaming)
 
Att.,
 
Aline Marques Luz
Cartório Eleitoral da 12ª Zona
(82) 3258-1141
 

From: "Cartorio da 12ª Zona Eleitoral" <ze0012@tre-al.jus.br>
To: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 01 May 2020 10:19:25 -0300
Subject: Re: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Prezado Rodrigo,
 
Informo que a operadora que melhor funciona no município de Passo de Camaragibe é a VIVO, desde já
peço desculpas pela resposta tardia, mas estamos em período de fechamento de cadastro e recebendo
muitos emails, o dificulta o acompanhamento.
 
Atenciosamente,
 
Patrícia Gêda
Chefe de cartório
Cartório Eleitoral da 12ª Zona
(82) 3258-1141
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "Cartorio da  9ª Zona Eleitoral" <ze0009@tre-al.gov.br>, "Cartorio da 12ª Zona Eleitoral"
<ze0012@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 13ª Zona Eleitoral" <ze0013@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 15ª Zona
Eleitoral" <ze0015@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 17ª Zona Eleitoral" <ze0017@tre-al.jus.br>, "Cartorio da
21ª Zona Eleitoral" <ze0021@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 26ª Zona Eleitoral" <ze0026@tre-al.jus.br>,
"Cartorio da 28ª Zona Eleitoral" <ze0028@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 31ª Zona Eleitoral" <ze0031@tre-
al.jus.br>, "Cartorio da 37ª Zona Eleitoral" <ze0037@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 39ª Zona Eleitoral"
<ze0039@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 50ª Zona Eleitoral" <ze0050@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 30 Apr 2020 16:33:04 -0300
Subject: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Senhores Chefes de Cartório Eleitoral,
 
Tendo em vista que até o momento não recebi as respostas de V. Sas., reitero a solicitação veiculada no e-mail
abaixo, com prazo já expirado.
Atenciosamente.
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Rodrigo Ferreira Moura
Oficial de Gabinete da SAD
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura
na região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo
abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 13ª Zona Eleitoral" <ze0013@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 21/07/2020 03:21 PM
Assunto: Re: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Prezado Rodrigo,
 
Funciona todas as operadoras.
 
Atenciosamente,
 
Ariston Alencar dos Santos
Chefe de Cartório
13ª Zona Eleitoral - Penedo/AL
(82) 3551 2990
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "Cartorio da 13ª Zona Eleitoral" <ze0013@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 16 Jul 2020 13:29:12 -0300
Subject: Re: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Prezado Ariston,
 
Nenhuma outra funciona na região do cartório?
 
Rodrigo Ferreira Moura
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

From: "Cartorio da 13ª Zona Eleitoral" <ze0013@tre-al.jus.br>
To: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 01 May 2020 12:40:51 -0300
Subject: Re: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
 
Caro Rodrigo
 
Desculpe-me pelo lapso, a operadora com melhor cobertura penso eu ser a TIM.
 
Atenciosamente,
Ariston Alencar dos Santos
Chefe de Cartório
13ª Zona Eleitoral - Penedo/AL
(82) 3551 2990
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "Cartorio da  9ª Zona Eleitoral" <ze0009@tre-al.gov.br>, "Cartorio da 12ª Zona Eleitoral" <ze0012@tre-
al.jus.br>, "Cartorio da 13ª Zona Eleitoral" <ze0013@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 15ª Zona Eleitoral"
<ze0015@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 17ª Zona Eleitoral" <ze0017@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 21ª Zona
Eleitoral" <ze0021@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 26ª Zona Eleitoral" <ze0026@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 28ª
Zona Eleitoral" <ze0028@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 31ª Zona Eleitoral" <ze0031@tre-al.jus.br>, "Cartorio da
37ª Zona Eleitoral" <ze0037@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 39ª Zona Eleitoral" <ze0039@tre-al.jus.br>, "Cartorio
da 50ª Zona Eleitoral" <ze0050@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 30 Apr 2020 16:33:04 -0300
Subject: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Senhores Chefes de Cartório Eleitoral,
 
Tendo em vista que até o momento não recebi as respostas de V. Sas., reitero a solicitação veiculada no e-mail
abaixo, com prazo já expirado.
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Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Oficial de Gabinete da SAD
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm
cobertura na região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo
abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 14ª Zona Eleitoral" <ze0014@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 24/04/2020 10:09 AM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Conforme solicitado segue informação:
 
1 - Claro - em toda a área urbana dos 5 municípios
 
2 - Vivo -  O melhor nas áreas rurais
 
3 - Oi - Área Urbana de Porto  Calvo e Maragogi
 
3 - Tim - péssima cobertura
 
Atenciosamente,
 
Marília Moura de Andrade Bezerra - Chefe de Cartório
Augusto Francisco Vasconcelos Nascimento - Analista Judiciário
14ª Zona Eleitoral - Porto Calvo/AL
(82) 3292-1215
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 15ª Zona Eleitoral" <ze0015@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 30/04/2020 04:56 PM
Assunto: Re: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

 
Prezado Rodrigo Ferreira Moura,
 
De acordo com a cobertura e qualidade do sinal, a ordem de melhor cobertura e qualidade do sinal é a seguinte:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
 
15ª  Zona Eleitoral de Rio Largo.
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "Cartorio da  9ª Zona Eleitoral" <ze0009@tre-al.gov.br>, "Cartorio da 12ª Zona Eleitoral" <ze0012@tre-al.jus.br>,
"Cartorio da 13ª Zona Eleitoral" <ze0013@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 15ª Zona Eleitoral" <ze0015@tre-al.jus.br>, "Cartorio da
17ª Zona Eleitoral" <ze0017@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 21ª Zona Eleitoral" <ze0021@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 26ª Zona
Eleitoral" <ze0026@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 28ª Zona Eleitoral" <ze0028@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 31ª Zona Eleitoral"
<ze0031@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 37ª Zona Eleitoral" <ze0037@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 39ª Zona Eleitoral"
<ze0039@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 50ª Zona Eleitoral" <ze0050@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade" <delusioandrade@tre-
al.jus.br>
Date: Thu, 30 Apr 2020 16:33:04 -0300
Subject: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Senhores Chefes de Cartório Eleitoral,
 
Tendo em vista que até o momento não recebi as respostas de V. Sas., reitero a solicitação veiculada no e-mail abaixo, com
prazo já expirado.
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Oficial de Gabinete da SAD
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade" <delusioandrade@tre-
al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais, solicito de V.
Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na região onde se
localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 16ª Zona Eleitoral" <ze0016@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 24/04/2020 12:54 PM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

 
Prezado Rodrigo, boa tarde.
 
Em nossa sede, as informações abaixo:
 
1ª Claro
2ª TIM
3ª Oi
4ª Vivo
 
Cordialmente,
 
Elivaldo César
Chefe de Cartório da 16ª ZE
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "delusioandrade@bol.com.br" <delusioandrade@bol.com.br>
Para: ze0017@tre-al.jus.br, rodrigomoura@tre-al.jus.br
CC: joaobarros@tre-al.jus.br
Data: 01/05/2020 09:26 AM
Assunto: RE: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Bom dia, Rodrigo!

Segue a  relação de operadoras de telefonia da área da 17ª zona, na ordem da qualidade
de sinal:

1. CLARO
2. TIM
3. OI
4. VIVO

Atenciosamente,
DELÚSIO ANDRADE
Chefe de Cartório da 17ª Zona Eleitoral

 

 

De: "Cartorio da 17ª Zona Eleitoral" <ze0017@tre-al.jus.br>
Enviada: 2020/04/30 16:33:22
Para: delusioandrade@bol.com.br
Assunto: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Senhores Chefes de Cartório Eleitoral,
 
Tendo em vista que até o momento não recebi as respostas de V. Sas., reitero a solicitação veiculada no e-mail abaixo, com prazo
já expirado.
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Oficial de Gabinete da SAD
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade" <delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais, solicito de V. Sas.
Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na região onde se localiza a sede
do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Anexo - pesquisa Zonas Eleitorais cobertura operadoras (0740100)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 48



De: "Cartorio da 18ª Zona Eleitoral" <ze0018@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 24/04/2020 09:15 AM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Rodrigo,
 
Conforme solicitado, segue a relação das operadoras com e melhor cobertura e sinal na sede do Cartório da 18ª ZE -
São Miguel dos Campos:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente,
 
André Araújo
Chefe de Cartório
18ª ZE - São Miguel dos Campos
ze0018@tre-al.jus.br
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 19ª Zona Eleitoral" <ze0019@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 24/04/2020 10:50 AM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Caro Rodrigo,
 
Em atenção a solicitação formulada, informo que há grande oscilação nas redes de telefonia móvel nos Municípios
termos da 19ª Zona Eleitoral, havendo operadoras que não possuem cobertura em Carneiros que atendem no
Município de Olivença.
Contudo, no Município sede (Santana do Ipanema) todas as operadores de telefonia possuem cobertura. Segue
abaixo, ordem de qualidade do sinal:
1- Vivo
2- Oi
3- Tim
4- Claro
 
Atenciosamente,
 
Guilherme Appelt
Chefe de Cartório
 
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 20ª Zona Eleitoral" <ze0020@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 24/04/2020 09:07 AM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

 
Caro Rodrigo, segue a ordem de cobertura para a 20ª Zona Eleitoral.
 
1ª - VIVO 
2ª - TIM
 
As demais operadoras não têm sinal na 20ª Zona Eleitoral.
 
Atenciosmante,
 
Luciano da Cruz Correia
Chefe do Cartório da 20ª Zona Eleitoral.
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 21ª Zona Eleitoral" <ze0021@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 03/05/2020 12:49 PM
Assunto: Re: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Prezado Rodrigo
 
Peço desculpas pela demora em responder e informo que na cidade sede do Cartório Eleitoral, União dos palmares, todas
operadoras de telefonia celular (Claro, Vivo, TIM e Oi) têm cobertura. Contudo, em nossa cidade termo, Santana do Mundaú,
apenas a Vivo tem cobertura. Por isso, creio que seria a melhor escolha para nosso caso.
 
Atenciosamente
 
José Carlos Rocha Ramalho de azevedo
Chefe de Cartório
 
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "Cartorio da  9ª Zona Eleitoral" <ze0009@tre-al.gov.br>, "Cartorio da 12ª Zona Eleitoral" <ze0012@tre-al.jus.br>,
"Cartorio da 13ª Zona Eleitoral" <ze0013@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 15ª Zona Eleitoral" <ze0015@tre-al.jus.br>, "Cartorio da
17ª Zona Eleitoral" <ze0017@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 21ª Zona Eleitoral" <ze0021@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 26ª Zona
Eleitoral" <ze0026@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 28ª Zona Eleitoral" <ze0028@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 31ª Zona Eleitoral"
<ze0031@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 37ª Zona Eleitoral" <ze0037@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 39ª Zona Eleitoral"
<ze0039@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 50ª Zona Eleitoral" <ze0050@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade" <delusioandrade@tre-
al.jus.br>
Date: Thu, 30 Apr 2020 16:33:04 -0300
Subject: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Senhores Chefes de Cartório Eleitoral,
 
Tendo em vista que até o momento não recebi as respostas de V. Sas., reitero a solicitação veiculada no e-mail abaixo, com
prazo já expirado.
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Oficial de Gabinete da SAD
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade" <delusioandrade@tre-
al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais, solicito de V.
Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na região onde se
localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 26ª Zona Eleitoral" <ze0026@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 13/05/2020 08:54 AM
Assunto: Re: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Prezado Rodrigo,
 
Diante do volume de trabalho decorrente do final do cadastro (atendimento ao eleitor remotamente) e
do reduzido quadro de servidores nesta Zona Eleitoral, só tive como responder a sua solicitação na
presente data. Todas as operadoras funcionam bem, tendo em vista a proximidade com a capital. Mas
mesmo assim classifiquei:
 
1ª – Claro
2ª – TIM
3ª – Oi
4ª – VIVO
 
Atenciosamente,
 
SHIRLEY DANUSA CORDEIRO DÓRIA
Chefe de Cartório
26ª Zona Eleitoral - Marechal Deodoro e Barra de São Miguel/AL
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "Cartorio da  9ª Zona Eleitoral" <ze0009@tre-al.gov.br>, "Cartorio da 12ª Zona Eleitoral" <ze0012@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 13ª Zona Eleitoral"
<ze0013@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 15ª Zona Eleitoral" <ze0015@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 17ª Zona Eleitoral" <ze0017@tre-al.jus.br>, "Cartorio da
21ª Zona Eleitoral" <ze0021@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 26ª Zona Eleitoral" <ze0026@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 28ª Zona Eleitoral" <ze0028@tre-
al.jus.br>, "Cartorio da 31ª Zona Eleitoral" <ze0031@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 37ª Zona Eleitoral" <ze0037@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 39ª Zona
Eleitoral" <ze0039@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 50ª Zona Eleitoral" <ze0050@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade" <delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 30 Apr 2020 16:33:04 -0300
Subject: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Senhores Chefes de Cartório Eleitoral,
 
Tendo em vista que até o momento não recebi as respostas de V. Sas., reitero a solicitação veiculada no e-mail abaixo,
com prazo já expirado.
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Oficial de Gabinete da SAD
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade" <delusioandrade@tre-
al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais, solicito
de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na região
onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 27ª Zona Eleitoral" <ze0027@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 27/04/2020 01:46 PM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Boa tarde,
 
Conforme solicitado segue a ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal:
 
1ª – VIVO
2ª – TIM
3ª – CLARO
 
A OI não funciona em Mata Grande.
 
Att,
 
Maria Daniela Oliveira
Chefe de Cartório da 27ª Zona Eleitoral
Fone: 3642 - 1125
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Mario Luiz de Moraes Guerra Jr" <marioguerra@tre-al.jus.br>

Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>, "Paula Cristina Santos Costa" <paulacosta@tre-
al.jus.br>

Data: 06/05/2020 05:37 PM
Assunto: Re: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Boa tarde, conforme pode se verificar abaixo, por um lapso tinha mandado para o endereço errado.
 
 
Atenciosamente,
 
Mário Luiz de Moraes Guerra Junior
Analista Judiciário
28ª ZE - Quebrangulo
 

From: "Mario Luiz de Moraes Guerra Jr" <marioguerra@tre-al.jus.br>
To: "Cartorio da 28ª Zona Eleitoral" <ze0028@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 01 May 2020 14:53:50 -0300
Subject: Re: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Boa tarde, na sede do cartório, em Quebrangulo as operadoras são as seguintes, em ordem de melhor sinal:
1- TIM
2-VIVO
 
Atenciosamente,
 
Mário Luiz de Moraes Guerra Junior
Analista Judiciário
28ª ZE - Quebrangulo
 

From: "Cartorio da 28ª Zona Eleitoral" <ze0028@tre-al.jus.br>
To: "Mario Luiz de Moraes Guerra Jr" <marioguerra@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 01 May 2020 08:12:23 -0300
Subject: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
 
 
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "Cartorio da  9ª Zona Eleitoral" <ze0009@tre-al.gov.br>, "Cartorio da 12ª Zona Eleitoral" <ze0012@tre-
al.jus.br>, "Cartorio da 13ª Zona Eleitoral" <ze0013@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 15ª Zona Eleitoral"
<ze0015@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 17ª Zona Eleitoral" <ze0017@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 21ª Zona
Eleitoral" <ze0021@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 26ª Zona Eleitoral" <ze0026@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 28ª
Zona Eleitoral" <ze0028@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 31ª Zona Eleitoral" <ze0031@tre-al.jus.br>, "Cartorio da
37ª Zona Eleitoral" <ze0037@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 39ª Zona Eleitoral" <ze0039@tre-al.jus.br>, "Cartorio
da 50ª Zona Eleitoral" <ze0050@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 30 Apr 2020 16:33:04 -0300
Subject: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Senhores Chefes de Cartório Eleitoral,
 
Tendo em vista que até o momento não recebi as respostas de V. Sas., reitero a solicitação veiculada no e-mail
abaixo, com prazo já expirado.
Atenciosamente.
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Rodrigo Ferreira Moura
Oficial de Gabinete da SAD
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm
cobertura na região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo
abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Fábio Augusto Santana Silva" <fabiosantana@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 27/04/2020 09:19 AM
Assunto: Fwd: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Prezado Rodrigo,
 
Seguem operadoras que têm cobertura na região de Batalha/AL, sede da 29ª Zona Eleitoral:
 
1ª - TIM
2ª - VIVO
 
At.te,
 
Fábio Augusto
29ª ZE - Batalha
 

From: "Cartorio da 29ª Zona Eleitoral" <ze0029@tre-al.jus.br>
To: "Fábio Augusto Santana Silva" <fabiosantana@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 27 Apr 2020 08:03:38 -0300
Subject: Fwd: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
 
 
29ª Zona Eleitoral-Batalha/AL
Fones: (82) 3531-1315 / 2122-7684
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura
na região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 31ª Zona Eleitoral" <ze0031@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 24/05/2020 08:47 AM
Assunto: Re: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

 
Ilmo. Rodrigo Ferreira Moura,
 
Informo que na cidade de Major Izidoro funcionam as seguintes redes de telefonia móvel:
 
1. TIM
2. VIVO
3. CLARO
 
A rede da OI não funciona.
 
Atenciosamente,
 
Sidney da Silva Rêgo
Chefe do Cartório - 31ª ZE
 
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "Cartorio da  9ª Zona Eleitoral" <ze0009@tre-al.gov.br>, "Cartorio da 12ª Zona Eleitoral" <ze0012@tre-
al.jus.br>, "Cartorio da 13ª Zona Eleitoral" <ze0013@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 15ª Zona Eleitoral" <ze0015@tre-
al.jus.br>, "Cartorio da 17ª Zona Eleitoral" <ze0017@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 21ª Zona Eleitoral" <ze0021@tre-
al.jus.br>, "Cartorio da 26ª Zona Eleitoral" <ze0026@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 28ª Zona Eleitoral" <ze0028@tre-
al.jus.br>, "Cartorio da 31ª Zona Eleitoral" <ze0031@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 37ª Zona Eleitoral" <ze0037@tre-
al.jus.br>, "Cartorio da 39ª Zona Eleitoral" <ze0039@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 50ª Zona Eleitoral" <ze0050@tre-
al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 30 Apr 2020 16:33:04 -0300
Subject: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Senhores Chefes de Cartório Eleitoral,
 
Tendo em vista que até o momento não recebi as respostas de V. Sas., reitero a solicitação veiculada no e-mail
abaixo, com prazo já expirado.
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Oficial de Gabinete da SAD
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura
na região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
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2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 34ª Zona Eleitoral" <ze0034@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 28/04/2020 03:40 PM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

 
Prezado Rodrigo,
 
em resposta ao email abaixo, após consultas, informo que todas as operadoras possuem cobertura no centro do
município de Teotônio Vilela (sede da 34ª ZE/AL). No centro de Junqueiro (município termo), há cobertura  apenas
das operadoras Tim e Claro. Ocorre que em relação aos povoados, em alguns opera melhor a Tim, e em outros, a
Claro. Logo em ordem de preferência passo a informar:
 
1-Tim
2-Claro
3-OI
4-Vivo
 
Att,
 
Vanine Marsiglia Dorea
chefe de cartório em substituição
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 37ª Zona Eleitoral" <ze0037@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 03/05/2020 02:21 PM
Assunto: Re: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

 
 
Prezado,
 
Devolvo a informação, conforme solicitado.
 
1ª – VIVO
2ª – TIM
3ª – OI
4ª – CLARO
 
Att,
 
Juliano Mega
Chefe de Cartório 37ª ZONA
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "Cartorio da  9ª Zona Eleitoral" <ze0009@tre-al.gov.br>, "Cartorio da 12ª Zona Eleitoral"
<ze0012@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 13ª Zona Eleitoral" <ze0013@tre-al.jus.br>, "Cartorio da
15ª Zona Eleitoral" <ze0015@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 17ª Zona Eleitoral" <ze0017@tre-
al.jus.br>, "Cartorio da 21ª Zona Eleitoral" <ze0021@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 26ª Zona
Eleitoral" <ze0026@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 28ª Zona Eleitoral" <ze0028@tre-al.jus.br>,
"Cartorio da 31ª Zona Eleitoral" <ze0031@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 37ª Zona Eleitoral"
<ze0037@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 39ª Zona Eleitoral" <ze0039@tre-al.jus.br>, "Cartorio da
50ª Zona Eleitoral" <ze0050@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 30 Apr 2020 16:33:04 -0300
Subject: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Senhores Chefes de Cartório Eleitoral,
 
Tendo em vista que até o momento não recebi as respostas de V. Sas., reitero a solicitação veiculada no e-mail
abaixo, com prazo já expirado.
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Oficial de Gabinete da SAD
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 

Anexo - pesquisa Zonas Eleitorais cobertura operadoras (0740100)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 61



Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura
na região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 39ª Zona Eleitoral" <ze0039@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 16/07/2020 04:43 PM
Assunto: Re: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Prezado Rodrigo,
 
 
Informo a lista de operadoras que têm melhor qualidade de sinal no município de Água Branca, sede
do Cartório Eleitoral, nesta ordem:
 
1. TIM
2. Vivo
3. OI - não tem cobertura
4. Claro - não tem cobertura
 
 
Atenciosamente,

Ariane Arcanjo de Souza
Chefe de Cartório da 39ª ZE - Água Branca
Fone: (82) 3644-1215
E-mail: ze0039@tre-al.gov.br
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "Cartorio da 39ª Zona Eleitoral" <ze0039@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 16 Jul 2020 13:23:57 -0300
Subject: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Senhora Chefe,
 
Reitero a solicitação veiculada no e-mail abaixo.
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Oficial de Gabinete da SAD
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade" <delusioandrade@tre-
al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais, solicito
de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na região
onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 40ª Zona Eleitoral" <ze0040@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 28/04/2020 10:34 AM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Rodrigo, 
 
Em resposta ao solicitado, informo que a cidade sede da 40ª ZE/AL - Delmiro Gouveia/AL possui
cobertura para as quatro operadoras de celulares descritas no e-mail. 
 
Quanto a ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, informo:
 
1ª – TIM
2ª – Oi
3ª – Claro
4ª – Vivo
 
At.te.,
 
 
MICHEL SILVA AZEVÊDO
TJAA/Chefe de Cartório - 40.ª ZE/AL
Delmiro Gouveia/AL
(82) 3641-1470 e-mail: ze0040@tre-al.jus.br
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 44ª Zona Eleitoral" <ze0044@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 28/04/2020 07:30 PM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Prezado Rodrigo,
 
As operadoras que funcionam no âmbito desta 44ª Zona, levando-se em conta o local da sede do cartório, Girau do Ponciano, são
TIM e Claro, cuja ordem informada já reflete a melhor e a pior cobertura.
 
Att.
 
Alisson Thiago Nunes da Silva
44ª ZE - Girau do Ponciano
 
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 45ª Zona Eleitoral" <ze0045@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 28/04/2020 04:10 PM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

 
Rodrigo,
 
A operadoraq Claro funciona, mas sua cobertura é muito baixa dentro do Município sede e nos termos não tem
cobertura.
 
 
Att,
 
Tadeu
45ª ZE
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "Cartorio da 45ª Zona Eleitoral" <ze0045@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 28 Apr 2020 14:59:14 -0300
Subject: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Tadeu,
 
Nenhuma outra funciona?
 
Rodrigo Ferreira Moura
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Tel.: (82) 2122-7777 
 

From: "Cartorio da 45ª Zona Eleitoral" <ze0045@tre-al.jus.br>
To: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:51:28 -0300
Subject: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Prezado Colega,
 
 
Na 45ª zona Eleitoral a melhor cobertura é da operadora TIM.
 
Att,
 
Tadeu Lages
Chefe de Cartório da 45ª ZE
 
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos
Andrade" <delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
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Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura
na região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo
abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Anexo - pesquisa Zonas Eleitorais cobertura operadoras (0740100)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 67



De: "Cartorio da 46ª Zona Eleitoral" <ze0046@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 01/05/2020 10:06 AM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Bom dia
Em Cacimbinhas tem cobertura claro, tim e vivo.
Mas o email tratava dos municípios que abrangem a 46ª e eu pensei que era pra informar as operadoras que
funcionam nos respectivos.
 
Atenciosamente,
Luciana Bittencourt de Almeida Silva
Chefe de Cartório
46ª Zona Eleitoral - Cacimbinhas/AL
Fone: (82) 3422-1161
 
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "Cartorio da 46ª Zona Eleitoral" <ze0046@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 30 Apr 2020 16:01:44 -0300
Subject: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Prezada Luciana,
 
Nenhuma outra operadora funciona na sede do cartório?
 
Rodrigo Ferreira Moura
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Tel.: (82) 2122-7777 | 99311-3210
 

From: "Cartorio da 46ª Zona Eleitoral" <ze0046@tre-al.jus.br>
To: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 28 Apr 2020 13:27:38 -0300
Subject: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Boa tarde;
 
Conforme solicitado informo que na região da 46ª ZONA:
 
Municípios Cacimbinhas, Minador e Estrela de Alagoas  - TEM COBERTURA TIM
Em Dois Riachos - TEM COBERTURA CLARO
 
Atenciosamente,
Luciana Bittencourt de Almeida Silva
Chefe de Cartório
46ª Zona Eleitoral - Cacimbinhas/AL
Fone: (82) 3422-1161
 
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos
Andrade" <delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
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Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura
na região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo
abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 47ª Zona Eleitoral" <ze0047@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>

CC: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>

Data: 27/04/2020 12:31 PM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Prezados,
 
Seguem as operadoras com a melhor cobertura para o município de Campo Alegre (47ªZE):
 
1) TIM
2) Claro
3) Oi
 
Atenciosamente,
 
José Sali Soares
47ª ZE/AL
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade" <delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 48ª Zona Eleitoral" <ze0048@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 28/04/2020 07:29 PM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Boa Noite,
 
operadoras na 48ª ZE- Boca da Mata
 
1º TIM (maioria da cidade usa)
2º CLARO
3ª VIVO
 
Atenciosamente
 
Maria Luiza Chaves
Chefe do Cartório
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>

To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 49ª Zona Eleitoral" <ze0049@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 24/04/2020 10:04 AM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

 
Bom Dia,
 
Rodrigo, São Sebastião, está moderno, hoje pega as quatro operadora de telefonia.
 
abs,
 
Ivan Portela
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 50ª Zona Eleitoral" <ze0050@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 05/05/2020 09:01 AM
Assunto: Re: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Prezado,
 
Apenas a operadora VIVO tem sinal em Maravilha. Por outro lado, em Ouro
Branco (termo), o melhor sinal é da operadora OI.
 
Atenciosamente,
 
Michael Lima Soares
Chefe de Cartório
50ª ZE - Maravilha
Fone: 3625-1135
Ramal: 7676
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "Cartorio da  9ª Zona Eleitoral" <ze0009@tre-al.gov.br>, "Cartorio da 12ª Zona Eleitoral"
<ze0012@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 13ª Zona Eleitoral" <ze0013@tre-al.jus.br>, "Cartorio da
15ª Zona Eleitoral" <ze0015@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 17ª Zona Eleitoral" <ze0017@tre-
al.jus.br>, "Cartorio da 21ª Zona Eleitoral" <ze0021@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 26ª Zona
Eleitoral" <ze0026@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 28ª Zona Eleitoral" <ze0028@tre-al.jus.br>,
"Cartorio da 31ª Zona Eleitoral" <ze0031@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 37ª Zona Eleitoral"
<ze0037@tre-al.jus.br>, "Cartorio da 39ª Zona Eleitoral" <ze0039@tre-al.jus.br>, "Cartorio da
50ª Zona Eleitoral" <ze0050@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 30 Apr 2020 16:33:04 -0300
Subject: Fwd: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Senhores Chefes de Cartório Eleitoral,
 
Tendo em vista que até o momento não recebi as respostas de V. Sas., reitero a solicitação veiculada no e-mail
abaixo, com prazo já expirado.
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Oficial de Gabinete da SAD
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura
na região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
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1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartorio da 51ª Zona Eleitoral" <ze0051@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 24/04/2020 10:33 AM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Prezado Rodrigo,
 
Creio que as 4 operadoras funcionem em São José da Tapera mas sei que somente a VIVO
funciona em Senador Rui Palmeira (município termo).
 
Também não tenho como informar quais delas funcionam no povoado Caboclo (temos dois locais
de votação).
 
Também não tenho como saber a qualidade do sinal das operadoras que funcionam na 51ª ZE-AL.
 
 
Atenciosamente,
 
César Eduardo de Oliveira Santos
51ªZE - São José da Tapera/AL
em atendimento remoto
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Anexo - pesquisa Zonas Eleitorais cobertura operadoras (0740100)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 75



De: "Cartorio da 53ª Zona Eleitoral" <ze0053@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 30/04/2020 04:32 PM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Rodrigo,
 
A claro e a TIM não funcionam na Sede do Cartório.
Quanto a VIVO, passou um período funcionando, depois não.
Precisei comprar um chip da OI para manter contato enquanto estivesse no Cartório.
 
Att.,
 
Débora Mattos
Chefe de cartório
 
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "Cartorio da 53ª Zona Eleitoral" <ze0053@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 30 Apr 2020 16:02:55 -0300
Subject: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Prezada Débora,
 
Só para confirmar: nenhuma outra operadora funciona na sede do cartório?
 
Rodrigo Ferreira Moura
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Tel.: (82) 2122-7777
 

From: "Cartorio da 53ª Zona Eleitoral" <ze0053@tre-al.jus.br>
To: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 09:06:51 -0300
Subject: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Senhor,
 
Em atenção ao solicitado, informo que atualmente,  na localização da sede do Cartório de JOAQUIM GOMES a
operadora com cobertura é a OI.
Att,
 
Débora Mattos
Chefe de cartório
 
 
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura
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na região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo
abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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De: "Cartório da 55ª Zona Eleitoral" <ze0055@tre-al.jus.br>
Para: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
Data: 24/04/2020 09:22 AM
Assunto: Re: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.

Rodrigo,
Informo que em Arapiraca a telefonia celular tem cobertura pela Claro, Vivo, Tim e Oi.
Atenciosamente,
Elisângela Melo
 
 
 

From: "Rodrigo Ferreira Moura" <rodrigomoura@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Cc: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Delúsio José Santos Andrade"
<delusioandrade@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 08:44:59 -0300
Subject: [cartorios-interior] Pesquisa. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal.
 
Aos Chefes de Cartório Eleitoral do Interior.
 
 
Senhores Chefes,
 
Com parte do planejamento da contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para os cartórios eleitorais,
solicito de V. Sas. Informar, até a próxima terça-feira, dia 28, quais operadoras de telefonia celular têm cobertura na
região onde se localiza a sede do cartório.
Peço ainda, se possível, informar na ordem de melhor cobertura ou qualidade do sinal, como no exemplo abaixo:
 
1ª – Claro
2ª – Vivo
3ª – TIM
4ª – Oi
 
Atenciosamente.
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9zcC9wYXJhLXZvY2UvcGxhbm9zL3BvcnRhYmlsaWRhZGU=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9tZXV0aW0udGltLmNvbS5ici9tZW51L3NlcnZpY29zLWRlLWNvbnRhL2NvbnRhLW9ubGluZQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9zcC9wYXJhLXZvY2UvY29iZXJ0dXJhLWUtcm9hbWluZy9tYXBhLWRlLWNvYmVydHVyYQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9zcC9wYXJhLXZvY2UvYWNlc3NpYmlsaWRhZGU=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9zcC9wYXJhLXZvY2UvYXRlbmRpbWVudG8vbG9qYXM=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9wYXJhLXZvY2UvYXRlbmRpbWVudG8vZmFsZS1jb25vc2NvL2F0ZW5kaW1lbnRvLWEtZGVmaWNpZW50ZXMtYXVkaXRpdm9z
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtdm9jZS9wbGFub3M=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9wYXJhLXZvY2UvaW50ZXJuZXQ=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9wYXJhLXZvY2UvcmVjYXJnYS9yZWNhcmdhLWV4cHJlc3M=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9sb2phb25saW5lLnRpbS5jb20uYnIv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9wYXJhLXZvY2Uvc2Vydmljb3MtdGlt
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9wYXJhLXZvY2UvYXRlbmRpbWVudG8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9wYXJhLXZvY2UvcGxhbm9zL2NvbnRyb2xlL3N1bWFyaW9zL2dpZ2EtZXhwcmVzcy1iLXByb21v
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9Qb3J0YWxfQ29udGV1ZG8vX3N0YXRpY2ZpbGVzL3BhcmEtdm9jZS9wbGFub3MvY29udHJvbGUvYXNzZXRzL3BkZi9SZWd1bGFtZW50byUyMFRJTSUyMENvbnRyb2xlJTIwR0lHQSUyMEIlMjBQcm9tbyUyMEV4cHJlc3MlMjAtJTIwVmVycyVDMyVBM28lMjBGaW5hbC5wZGY=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9wYXJhLXZvY2UvcGxhbm9zL2NvbnRyb2xlL3N1bWFyaW9zL3RpbS1jb250cm9sZS1zbWFydA==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9Qb3J0YWxfQ29udGV1ZG8vX3N0YXRpY2ZpbGVzL3BhcmEtdm9jZS9wbGFub3MvY29udHJvbGUvYXNzZXRzL3BkZi9SZWd1bGFtZW50b19USU1fQ29udHJvbGVfU21hcnRfRmF0dXJhLnBkZg==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9wYXJhLXZvY2UvcGxhbm9zL2NvbnRyb2xlL3N1bWFyaW9zL3RpbS1jb250cm9sZS1yZWRlcy1zb2NpYWlz
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9Qb3J0YWxfQ29udGV1ZG8vX3N0YXRpY2ZpbGVzL3BhcmEtdm9jZS9wbGFub3MvY29udHJvbGUvYXNzZXRzL3BkZi9SZWd1bGFtZW50b19USU1fQ29udHJvbGVfUmVkZXNfU29jaWFpcy5wZGY=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9wYXJhLXZvY2UvcGxhbm9zL2NvbnRyb2xlL3RpbS1jb250cm9sZS1wbGFub3M=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9zcC9wYXJhLXZvY2UvcGxhbm9zL3Bvcy1wYWdvL3RpbS1ibGFjaw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9zcC9wYXJhLXZvY2UvaW50ZXJuZXQvaW50ZXJuZXQtcGFyYS1jYXNhL3RpbS1saXZlLXVsdHJhZmlicmE=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93Y2FkLnRpbS5jb20uYnIv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93Y2FkLnRpbS5jb20uYnIv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2JpdC5seS8yRzJlSE9h
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9zcC9wYXJhLXZvY2UvcmVjYXJnYS9yZWNhcmdhLWV4cHJlc3M=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93Y2FkLnRpbS5jb20uYnIv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93Y2FkLnRpbS5jb20uYnIv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93Y2FkLnRpbS5jb20uYnIv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93Y2FkLnRpbS5jb20uYnIv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9wYXJhLXZvY2UvYXRlbmRpbWVudG8vcGVyZ3VudGFzLWZyZXF1ZW50ZXM/X2dhPTIuMjU4NTk2NDI1LjIxNTk0NzQ2NC4xNTczNDY1NTIzLTM0MDI2MzkxOS4xNTczNDY1NTIz
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtZW1wcmVzYXM=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2xvamFvbmxpbmUudGltLmNvbS5ici8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9tZXV0aW0udGltLmNvbS5ici8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtdm9jZS90aW0tYXNzaW5hLWNvbXByb21pc3NvLXB1YmxpY28=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtdm9jZS90aW0tYXNzaW5hLWNvbXByb21pc3NvLXB1YmxpY28=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3NvYnJlLWEtdGltL25vc3Nvcy1wbGFub3Mt
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtdm9jZS9wbGFub3M=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtdm9jZS9pbnRlcm5ldA==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtdm9jZS9yZWNhcmdh
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtdm9jZS9zZXJ2aWNvcy10aW0vbWVuc2FnZW5z
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtdm9jZS9kaXZlcnNhby9wYXJhLWJhaXhhci90aW1tdXNpYw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3NvYnJlLWEtdGltL3JlZ3VsYXRvcmlvL3BvcnRhYmlsaWRhZGUtbnVtZXJpY2E=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9tZXV0aW0udGltLmNvbS5ici9sb2dpbg==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtdm9jZS9hdGVuZGltZW50by9mYWxlLWNvbm9zY28vbWV1LXRpbS0tLWF1dG8tYXRlbmRpbWVudG8tdGltL2FwbGljYXRpdm8tbWV1LXRpbQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL2F0ZW5kaW1lbnRvL2NvbnRh
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtdm9jZS9hdGVuZGltZW50by9wZXJndW50YXMtZnJlcXVlbnRlcw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9tZXV0aW0udGltLmNvbS5ici9tZW51L21pbmhhLWNvbnRhL2NvbnRhLW9ubGluZQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9hdGVuZGltZW50b2xpdmV0aW0udGltLmNvbS5ici9wb3J0YWwvc2l0ZS90aW1maWJlci90ZW1wbGF0ZS5MT0dJTg==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3NvYnJlLWEtdGltL2luc3RpdHVjaW9uYWw=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3NvYnJlLWEtdGltL2NhcnJlaXJh
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3NvYnJlLWEtdGltL3N1c3RlbnRhYmlsaWRhZGU=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3NvYnJlLWEtdGltL3JlZ3VsYXRvcmlv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3NvYnJlLWEtdGltL3N1c3RlbnRhYmlsaWRhZGUvaW5zdGl0dXRvLXRpbQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3NvYnJlLWEtdGltL3NhbGEtZGUtaW1wcmVuc2E=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aW1icmFzaWw=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9wdC1ici5mYWNlYm9vay5jb20vdGltYnJhc2ls
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci90aW0=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9pbnN0YWdyYW0uY29tL3RpbWJyYXNpbA==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvdGltYnJhc2ls
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtdm9jZS9hdGVuZGltZW50by9pbnRlcm5ldC9kaWNhcy1wYXJhLXVzby1kb3MtZGFkb3M=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtdm9jZS9hdGVuZGltZW50by9sb2phcw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtdm9jZS9hdGVuZGltZW50by9mYWxlLWNvbm9zY28vYXRlbmRpbWVudG8tYS1kZWZpY2llbnRlcy1hdWRpdGl2b3M=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL2F0ZW5kaW1lbnRvL2ZhbGUtY29ub3Njbw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2d1aWFkZWFwYXJlbGhvcy50aW0uY29tLmJyLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9hdGVuZGltZW50b2xpdmV0aW0udGltLmNvbS5ici9wb3J0YWwvc2l0ZS90aW1maWJlci90ZW1wbGF0ZS5MT0dJTg==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtdm9jZS9hdGVuZGltZW50by9wZXJndW50YXMtZnJlcXVlbnRlcy9zZXJ2aWNvcy9jYW5jZWxhbWVudG8tZGUtbGluaGE=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3BhcmEtZW1wcmVzYXMvYXRlbmRpbWVudG8vcGVyZ3VudGFzLWZyZXF1ZW50ZXMvc2Vydmljb3MvY2FuY2VsYW1lbnRvLWRlLWxpbmhh
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3NvYnJlLWEtdGltL3NlamEtdW0tcGFyY2Vpcm8vbG9qYXMtdGlt
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3NvYnJlLWEtdGltL3NlamEtdW0tcGFyY2Vpcm8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3NvYnJlLWEtdGltL3JlZ3VsYXRvcmlvL2NvbnNlbGhvLWRlLXVzdWFyaW9z
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9zcC9zb2JyZS1hLXRpbS9zdXN0ZW50YWJpbGlkYWRlL2FtYmllbnRhbC9jYW1wb3MtZWxldHJvbWFnbmV0aWNvcw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3NvYnJlLWEtdGltL3JlZ3VsYXRvcmlv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50aW0uY29tLmJyL3NvYnJlLWEtdGltL3JlZ3VsYXRvcmlv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9zcC9zb2JyZS1hLXRpbS9yZWd1bGF0b3JpbyN0YWM=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9zcC9zb2JyZS1hLXRpbS9yZWd1bGF0b3JpbyN0YWM=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9jYW5hbC1kZS1kZW51bmNpYXM=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9tZXV0aW0udGltLmNvbS5ici9ub3ZvL2xvZ2luL3Jlc3NhcmNpbWVudG8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9yaS50aW0uY29tLmJyLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cudGltLmNvbS5ici9wYXJhLXZvY2UvYXRlbmRpbWVudG8vaW50ZXJuYXRpb25hbC12aXNpdG9ycw==
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https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9wbGFub3MuY2xhcm8uY29tLmJyLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL2NlbHVsYXI=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL2ludGVybmV0
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL3R2LXBvci1hc3NpbmF0dXJh
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL2ZvbmU=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9jbGFyb3JlY2FyZ2EuY2xhcm8uY29tLmJyLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL3NlcnZpY29z
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL2F0ZW5kaW1lbnRv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL2NlbHVsYXIvY29udHJvbGU=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL2NlbHVsYXIvY29udHJvbGUvaW50ZXJuZXQtY29udHJvbGU=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL2NlbHVsYXIvcGxhbm8tcG9z
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL2NlbHVsYXIvZmxleA==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL2NlbHVsYXIvcGxhbm9zLXByZQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL2NlbHVsYXIvcG9ydGFiaWxpZGFkZQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL2NlbHVsYXIvcG9zL3Bhc3NhcG9ydGU=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL2NvYmVydHVyYQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL3ByaXZhY2lkYWRlL3BvbGl0aWNhLWNvb2tpZXM=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWV1Y2xhcm9jb250cm9sZS5jb20uYnIvb2ZlcnRhL2EvbG93Lz91dG1fc291cmNlPWxpbmsmdXRtX21lZGl1bT1zaXRlY2xhcm8mdXRtX2NhbXBhaWduPWNvbnRyb2xlX2NsYXJvX2NjJnV0bV9jb250ZW50PTExLjA=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9tZXVwZWRpZG8uY2xhcm8uY29tLmJyLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9wbGFub3MuY2xhcm8uY29tLmJyLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuY2xhcm8uY29tLmJyL21j
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TELEFÔNICA BRASIL S/A 
 

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções –CEP. 04571-936 - São Paulo-SP–CNPJ 02558157/0001-62 
 
 

 
 
 
 
 

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE  

                                                              

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2019 
 
 
 

                         A EMPRESA, TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ 02558157/0001-62, estabelecida na Av. 
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376. Bairro Cidade Monções. São Paulo - SP, telefone/fax 
011 3430-3232 e-mail alexandre.frsilva@telefonica.com, apresenta ao Pregoeiro , a 
proposta para o Pregão em epígrafe cujo objeto é a contratação especializada para 
prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal(SMP), nas modalidades LOCAL(VC1) e 
LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(VC2 e VC3), com tecnologia para transmissão de voz e 
dados 2G/3G/4G(ou superior) com alcance nacional, além do fornecimento de equipamentos 
em regime de comodato , pelo período de 24 meses, conforme as condições e as mesmas 
estabelecidas no edital e anexos. 

1. LOTE ÚNICO 

ITEM Franquia QUANTIDADE VALORUNITÁRIO  VALOR(MENSAL)  VALOR(24 MESES)

Linha individual de acesso ao 
SMP para tráfego de voz e 
dados, sem o fornecimento de 
equipamentos em comodato.

Por linha:  a) ilimitada de voz para 
qualquer telefone Fixo ou Móvel do país;   
b) pelo menos 6GB mensal de tráfego de 
dados (acesso à internet Móvel de Banda 
Larga)

7 R$ 47,00 R$ 329,00 R$ 7.896,00

Linha individual de acesso ao 
SMP para tráfego de voz e 
dados, com o fornecimento de 
equipamentos em comodato 
(smartphone).

Por linha: a) ilimitada de voz para 
qualquer telefone Fixo ou Móvel do país; 
b) pelo menos 6GB mensal de tráfego de 
dados (acesso à internet Móvel de Banda 
Larga)

7 R$ 47,00 R$ 329,00 R$ 7.896,00

Linha individual de acesso ao 
SMP para tráfego de dados, 
com o fornecimento de 
equipamentos em comodato 
(modem).

Por linha: pelo menos 6GB mensal de 
tráfego de dados (acesso à internet Móvel 
de Banda Larga)

5 R$ 47,00 R$ 235,00 R$ 5.640,00

19 R$ 141,00 R$ 893,00 R$ 21.432,00

Equipamentos Terminais Marca/Modelo
Aparelho telefônico 
(smartphone) ofertado em 
comodato LG MOTO G 7
Modem de Comunicação 4G 
ou superior ofertado em 
comodato ZTE MF79S

ANEXO III – MODELO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO S
TRE-SE: Perfil de Tráfego

DESCRIÇÃO

1

Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) 

conforme 
especificação do 

Termo de referência.

CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

 

 

Valor Total para 24 meses:  R$ 21.432,00(vinte e um  mil, quatrocentos e trinta e dois 
reais) 

 

Anexo - Proposta - Pregão TRE/SE (0741179)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 83



2 
 

TELEFÔNICA BRASIL S/A 
 

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções –CEP. 04571-936 - São Paulo-SP–CNPJ 02558157/0001-62 
 
 

MARCA/FABRICANTE/MODELO:  

LG MOTO G7 

MODEM ZTE MF79S 

 
2. Prazo de validade da proposta de 60(sessenta) di as a partir da data marcada para 
entrega dos envelopes de proposta e de documentação . 

3. Declaramos, para os devidos fins, que nos preços  cotados estão incluídas todas as 
despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais c omo impostos, taxas, seguros, 
fretes e quaisquer outros custos incidentes sobre a  prestação do serviço. 

 
  DADOS DA EMPRESA: 

 
RAZÃO SOCIAL:  TELEFONICA BRASIL S.A 
CNPJ/MF:  02558157000162 
INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL N°: 108.383.949.112/ 2.871.449-0 
ENDEREÇO: Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n° 1376, Bairro Cidade 
Monções –  
CIDADE/UF: São Paulo-SP 
CEP: 04571-936 
TEL./FAX:  011 3430-3232 
E-MAIL:  alexandre.frsilva@telefonica.com 
BANCO: BRASIL 
AGÊNCIA: 3070-8 
CONTA: 12698-5 
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA 
DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
 
NOME:  CARLOTA BRAGA DE ASSIS LIMA 
ENDEREÇO: SMAS Trecho 1 - Ed. Park Shopping Corporate – Torre 1 - 1º 
Andar Guará. 
CEP: 71215-300 
CIDADE/UF: Brasília – DF 
CPF/MF: 613.174.201-44 
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 630.486 SSP/DF 
CARGO/FUNÇÃO:  Gerente de Vendas 
PROFISSÃO: Administradora 
ESTADO CIVIL: casada 
NATURALIDADE: Brasília 
NACIONALIDADE: Brasileira 
E-MAIL:  carlota.braga@telefonica.com 
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TELEFÔNICA BRASIL S/A 
 

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções –CEP. 04571-936 - São Paulo-SP–CNPJ 02558157/0001-62 
 
 

 
 
NOME:  WELLINGTON XAVIER DA COSTA 
ENDEREÇO: SMAS Trecho 1 - Ed. Park Shopping Corporate – Torre 1 - 1º 
Andar Guará. 
CEP: 71215-300 
CIDADE/UF: Brasília – DF 
CPF/MF: 887.321.001-59 
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 3516308 SSP/GO 
CARGO/FUNÇÃO:  Gerente Sênior 
PROFISSÃO: Administrador 
ESTADO CIVIL: solteiro 
NATURALIDADE: Goiânia  
NACIONALIDADE: Brasileiro 
E-MAIL:  wellingtoncosta@telefonica.com 
 
 

 
 
 

Aracaju, 08 de novembro de 2019 
 

 
 

 
                    

Renata Simionato Cardoso 
RG nº  44.559.750.1 

CPF nº 366.012.348-00 
Procuradora  
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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 agosto de 2020.
 
Tendo em vista as peculiaridades da contratação

proposta nestes autos, solicito à SEIC que promova pesquisa
preliminar de mercado, para efeito de aferirmos o valor da
contratação esepcificada no Termo de Referência de evento nº
0740022, uma vez que a despesa não está prevista no Plano Anual
das Contratações Administrativas deste ano.

Solicito prioridade na tramitação do presente feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/08/2020, às 19:59, 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
0741694 e o código CRC 538CBD38.

0006731-10.2020.6.02.8000 0741694v1
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E-mail - 0742659

Data de Envio: 
  07/08/2020 16:46:35

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

Para (com cópia oculta):
    aline.souza@telefonica.com
    manoel.silva@claro.com.br
    camila.ramos@embratel.com.br
    camills@embratel.com.br
    atendimento@timenordeste.com.br
    diego.duque@oi.net.br
    rejane.silva@oi.net.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para fornecimento de serviços telefônico móvel pessoal (SMP) e internet. móvel.
Com fornecimento de smartphones e Chips em comodato. PA 0006731-10.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos cotação, naquilo que houver disponibilidade e/ou viabilidade de atendimento, para o
fornecimento, pelo período inicial de 24 meses, de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma
continuada, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, com o fornecimento
de aparelhos smartphones e respectivos chips SIMCard, em regime de comodato, conforme quantitativo e
especificações completas, constantes do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Resumindo, são 6 (seis) lotes, com 7 linhas cada, com pacotes de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado acesso à caixa postal e secretária
eletrônica ilimitado e fornecimento de smartphone e SIMCard em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco, por lote;

f) Área de cobertura com abrangência nos municípios em Alagoas, conforme agrupado nos 6 lotes
descritos no Quadro Complementar do item 4 do Termo de Referência (Descrição do objeto).

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0740022.html
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E-mail - 0743864

Data de Envio: 
  12/08/2020 13:13:33

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

Para (com cópia oculta):
    aline.souza@telefonica.com
    manoel.silva@claro.com.br
    camila.ramos@embratel.com.br
    camills@embratel.com.br
    atendimento@timenordeste.com.br
    diego.duque@oi.net.br
    rejane.silva@oi.net.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para fornecimento de serviços telefônico móvel pessoal (SMP) e internet. móvel.
Com fornecimento de smartphones e Chips em comodato. PA 0006731-10.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação de cotação, naquilo que houver disponibilidade e/ou viabilidade de atendimento,
para o fornecimento, pelo período inicial de 24 meses, de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel,
de forma continuada, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, com o
fornecimento de aparelhos smartphones e respectivos chips SIMCard, em regime de comodato, conforme
quantitativo e especificações completas, constantes do Termo de Referência que anexamos a esta
mensagem.

Resumindo, são 6 (seis) lotes, com 7 linhas cada, com pacotes de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado acesso à caixa postal e secretária
eletrônica ilimitado e fornecimento de smartphone e SIMCard em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco, por lote;

f) Área de cobertura com abrangência nos municípios em Alagoas, conforme agrupado nos 6 lotes
descritos no Quadro Complementar do item 4 do Termo de Referência (Descrição do objeto).

Caso não haja interesse por parte dessa operadora ou falta de viabilidade técnica, independente do
motivo, pedimos nos comunicar por email, a fim de cessarmos as solicitações relacionadas a essa
contratação.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
TRE-AL - CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0740022.html
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E-mail - 0744719

Data de Envio: 
  13/08/2020 14:06:44

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

Para:
    aline.asouza@telefonica.com

Assunto: 
  Solicitação de cotação para fornecimento de serviços telefônico móvel pessoal (SMP) e internet. móvel.
Com fornecimento de smartphones e Chips em comodato. PA 0006731-10.2020

Mensagem: 
  Prezada Aline,

Solicitamos cotação, naquilo que houver disponibilidade e/ou viabilidade de atendimento, com a maior
urgência possível, para o fornecimento, pelo período inicial de 24 meses, de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e
internet móvel, de forma continuada, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com
roaming, com o fornecimento de aparelhos smartphones e respectivos chips SIMCard, em regime de
comodato, conforme quantitativo e especificações completas constantes do Termo de Referência que
anexamos a esta mensagem.

Resumindo, são 6 (seis) lotes, com 7 linhas cada, com pacotes de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado acesso à caixa postal e secretária
eletrônica ilimitado e fornecimento de smartphone e SIMCard em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco, por lote;

f) Área de cobertura com abrangência nos municípios em Alagoas, conforme agrupado nos 6 lotes
descritos no Quadro Complementar do item 4 do Termo de Referência (Descrição do objeto).

Caso não haja interesse por parte dessa operadora ou falta de viabilidade técnica, independente do
motivo, pedimos nos comunicar por email, a fim de cessarmos as solicitações relacionadas a essa
contratação.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0740022.html
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[seic] RES: Solicitação de cotação para fornecimento de serviços telefônico móvel pessoal
(SMP) e internet. móvel. Com fornecimento de smartphones e Chips em comodato. PA
0006731-10.2020

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 17 de agosto de 2020 19:20 BRT

Boa tarde!

Segue conforme solicitado.

Atenciosamente,

Aline de Alcântara Souza
Gerente de Negócios - Especialista Governo
Diretoria de Governo | Gerencia Governo FSP
Av. Barão de Maruim, 304. Centro.
CEP 49010-340 | Aracaju -SE
Tel + 55 79 998896939 / 79 3021-8074 /79 3021-8057

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 13 de agosto de 2020 14:07
Para: Aline De Alcantara Souza <aline.asouza@telefonica.com>
Assunto: Solicitação de cotação para fornecimento de serviços telefônico móvel pessoal (SMP) e internet. móvel. Com
fornecimento de smartphones e Chips em comodato. PA 0006731-10.2020

Prezada Aline,

Solicitamos cotação, naquilo que houver disponibilidade e/ou viabilidade de atendimento, com a maior urgência
possível, para o fornecimento, pelo período inicial de 24 meses, de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de
forma continuada, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, com o fornecimento de
aparelhos smartphones e respectivos chips SIMCard, em regime de comodato, conforme quantitativo e especificações
completas constantes do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Resumindo, são 6 (seis) lotes, com 7 linhas cada, com pacotes de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel
do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300
por mês), roaming nacional ilimitado acesso à caixa postal e secretária eletrônica ilimitado e fornecimento de
smartphone e SIMCard em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp
liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco, por lote;

f) Área de cobertura com abrangência nos municípios em Alagoas, conforme agrupado nos 6 lotes descritos no
Quadro Complementar do item 4 do Termo de Referência (Descrição do objeto).

Caso não haja interesse por parte dessa operadora ou falta de viabilidade técnica, independente do motivo, pedimos
nos comunicar por email, a fim de cessarmos as solicitações relacionadas a essa contratação.

Atenciosamente,
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PROPOSTA TRE ALAGOAS MÓVEL.pdf
117.1kB

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL CNPJ nº
06.015.041/0001-38 seic@tre-al.jus.br marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)

________________________________

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

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

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou
confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário
indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em
virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente
por esta mesma via e proceda a sua destruição
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TELEFONICA BRASIL  S.A. 
CNPJ 02558157000162 

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n° 1376, Bairro Cidade Monções – CEP 04571-936 - São Paulo-SP             

 

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SETOR DE CONTRATOS 

Assunto: PROPOSTA DE PREÇOS 

Pelo presente, a empresa TELEFONICA BRASIL S.A, sediada a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 
n° 1376, Bairro Cidade Monções – CEP 04571-936 - São Paulo -SP, inscrita no CNPJ N°. 02558157000162 
e I.E n° 108.383.949.112, representada pela gerente de contas Aline de Alcântara Souza VEM POR MEIO 
DESTE APRESENTAR PROPOSTA DE TELEFONIA MÓVEL: 

 

 

 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇ0 QUANTIDADE

VALOR 

UNITÁRI

O(R$)

VALOR 

TOTAL 

PARA 24 

MESES (R$)

1

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para 

qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado 

acesso à caixa postal e secretária eletrônica ilimitado e fornecimento de smartphone e 

SIMCard em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 

aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco;

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 

Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO DOS PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e 

ARAPIRACA.

7 R$99,90 R$16.783,20

2

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para 

qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado 

acesso à caixa postal e secretária eletrônica ilimitado e fornecimento de smartphone e 

SIMCard em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 

aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco;

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 

Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE.

7 R$99,90 R$16.783,20

3

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para 

qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado 

acesso à caixa postal e secretária eletrônica ilimitado e fornecimento de smartphone e 

SIMCard em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 

aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco;

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 

Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, MATA GRANDE, QUEBRANGULO, BATALHA, MAJOR ISIDORO, 

ÁGUA BRANCA e BOCA DA MATA.

7 R$99,90 R$16.783,20
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A proposta tem validade de 60(sessenta) dias. 

 

Maceió, 17 de agosto de 2020 

 

            

4

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para 

qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado 

acesso à caixa postal e secretária eletrônica ilimitado e fornecimento de smartphone e 

SIMCard em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 

aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco;

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 

Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO DE CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, TRAIPU, 

MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA.

7 R$99,90 R$16.783,20

5

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para 

qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado 

acesso à caixa postal e secretária eletrônica ilimitado e fornecimento de smartphone e 

SIMCard em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 

aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco;

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 

Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO CALVO, SANTANA DO IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA, PORTO 

REAL DO COLÉGIO e JOAQUIM GOMES.

7 R$99,90 R$16.783,20

6

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para 

qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado 

acesso à caixa postal e secretária eletrônica ilimitado e fornecimento de smartphone e 

SIMCard em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 

aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 03 SIMCards de reserva, em branco;

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 

Alagoas:  PÃO DE AÇÚCAR, SÃO JOSÉ DA LAJE, TEOTÔNIO VILELA, MARECHAL DEODORO, GIRAU 

DO PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE.

7 R$99,90 R$16.783,20
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho

19ª Região/AL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00012/2020

Às 10:00 horas do dia 13 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 573 GP/2019 de 30/10/2019, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
3107/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto:
Pregão Eletrônico - Contratação de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local,
Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser executado de forma contínua, conforme as
especificações e condições constantes deste instrumento e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento
às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação
dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar: Pacote de serviços com assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados
de 10 GB e fornecimento de smartphone em comodato.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 72.003,9000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: TELEFONICA BRASIL S.A., pelo melhor lance de R$ 31.849,0300 e com valor negociado a R$
31.800,0000 .

Histórico
Item: 1 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
40.432.544/0001-47 CLARO S.A. Não Não 20 R$ 3.384,0000 R$ 67.680,0000 12/08/2020

20:04:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote de serviços com assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs (limitados a 2.000 por mês), roaming
nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone em comodato.

02.558.157/0001-62 TELEFONICA
BRASIL S.A.

Não Não 20 R$ 3.600,1950 R$ 72.003,9000 12/08/2020
17:05:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços com assinatura mensal de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs (limitados a 2.000 por mês), roaming
nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone em comodato.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 72.003,9000 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:00:19:393
R$ 67.680,0000 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:00:19:393
R$ 67.003,2000 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:16:25:427
R$ 66.333,1600 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:15:330
R$ 65.669,8200 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:23:15:930
R$ 65.013,1200 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:16:827
R$ 64.362,9800 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:23:17:223
R$ 63.719,3500 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:18:827
R$ 63.082,1500 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:23:19:190
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R$ 62.451,3200 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:20:343
R$ 61.826,8000 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:23:20:663
R$ 61.208,5300 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:22:327
R$ 60.596,4400 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:23:22:660
R$ 59.990,4700 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:24:327
R$ 59.390,5600 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:23:24:657
R$ 58.796,6500 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:26:833
R$ 58.208,6800 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:23:27:240
R$ 57.626,5900 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:29:347
R$ 57.050,3200 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:23:29:743
R$ 56.479,8100 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:31:827
R$ 55.915,0100 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:23:32:267
R$ 55.355,8500 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:38:827
R$ 54.802,2900 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:23:39:247
R$ 54.254,2600 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:42:447
R$ 53.711,7100 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:23:42:953
R$ 53.174,5900 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:45:843
R$ 52.642,8400 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:23:46:200
R$ 52.116,4100 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:48:327
R$ 51.595,2400 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:23:48:647
R$ 51.079,2800 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:49:857
R$ 50.568,4800 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:23:50:747
R$ 50.062,7900 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:52:830
R$ 49.562,1600 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:23:53:323
R$ 49.066,5300 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:23:59:830
R$ 48.575,8600 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:24:00:200
R$ 48.090,1000 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:24:01:330
R$ 47.609,1900 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:24:01:660
R$ 47.133,0900 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:24:02:843
R$ 46.661,7500 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:24:03:173
R$ 46.195,1300 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:24:04:830
R$ 45.733,1700 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:24:05:217
R$ 45.275,8300 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:24:06:853
R$ 44.823,0700 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:24:07:190
R$ 44.374,8300 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:24:09:347
R$ 43.931,0800 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:24:09:693
R$ 43.491,7600 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:24:12:847
R$ 43.056,8400 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:24:13:387
R$ 42.626,2700 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:24:14:827
R$ 42.200,0000 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:24:15:267
R$ 41.778,0000 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:24:16:850
R$ 41.360,2200 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:24:17:177
R$ 40.946,6100 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:24:18:327
R$ 40.537,1400 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:24:18:670
R$ 40.131,7600 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:24:57:367
R$ 39.730,4400 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:24:57:710
R$ 39.333,1300 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:25:00:830
R$ 38.939,7900 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:25:01:187
R$ 38.550,3900 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:25:02:330
R$ 38.164,8800 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:25:02:700
R$ 37.783,2300 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:25:15:337
R$ 37.405,3900 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:25:15:683
R$ 37.031,3300 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:25:18:330
R$ 36.661,0100 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:25:18:710
R$ 36.294,3900 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:25:20:330
R$ 35.931,4400 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:25:20:690
R$ 35.572,1200 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:25:38:333
R$ 35.216,3900 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:25:38:720
R$ 34.864,2200 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:25:39:350
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R$ 34.515,5700 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:25:39:763
R$ 34.170,4100 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:25:41:833
R$ 33.828,7000 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:25:42:170
R$ 33.490,4100 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:25:43:333
R$ 33.155,5000 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:25:43:680
R$ 32.823,9400 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:25:46:453
R$ 32.495,7000 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:25:46:793
R$ 32.170,7400 40.432.544/0001-47 13/08/2020 10:25:47:857
R$ 31.849,0300 02.558.157/0001-62 13/08/2020 10:25:48:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 13/08/2020
10:16:17 Item Aberto.

Encerrado 13/08/2020
10:27:53 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

17/08/2020
10:15:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
02.558.157/0001-62.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

17/08/2020
10:25:58

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62.

Aceite 17/08/2020
10:45:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
02.558.157/0001-62, pelo melhor lance de R$ 31.849,0300.

Negociação de
valor

17/08/2020
10:48:38

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
02.558.157/0001-62, pelo melhor lance de R$ 31.849,0300 e com valor negociado a R$
31.800,0000. Motivo: Oferta final na proposta ajustada.

Habilitado 17/08/2020
14:12:29

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ/CPF:
02.558.157/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 13/08/2020
10:01:52

Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº. 12/2020. Pregoeiro
Neivaldo Tenório de Lima operando o certame.

Pregoeiro 13/08/2020
10:02:16

O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO
GLOBAL, conforme o disposto no item 8.12 do edital.

Pregoeiro 13/08/2020
10:02:50

Este pregoeiro lançou no comprasnet o seguinte aviso:

Pregoeiro 13/08/2020
10:03:23

“Senhores licitantes, bom dia! O item 8.12 do edital diz: ... será proponente vencedor,
sendo a adjudicação do objeto definido neste EDITAL e seus ANEXOS efetuada pelo

MENOR PREÇO GLOBAL. Assim, faço o seguinte esclarecimento: O preço unitário a ser
informado no sistema comprasnet deverá ser de tal maneira que multiplicado por 20

unidades corresponda ao valor global da proposta.
Pregoeiro 13/08/2020

10:03:38
O preço unitário mensal real será informado quando do envio da proposta escrita. ”

Pregoeiro 13/08/2020
10:04:28

Antes de darmos início à fase de lances deste pregão, passarei alguns informes:

Pregoeiro 13/08/2020
10:04:48

De acordo com o art. 19, IV, do Decreto nº10.024/2019, é responsabilidade dos
licitantes acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente
no que se refere à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pelo Pregoeiro
no chat e o atendimento ao prazo de envio de proposta e documentação, sob pena de

desclassificação e aplicação das sanções administrativas.
Pregoeiro 13/08/2020

10:05:06
Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU nº. 754/2015-P, o Pregoeiro, para

fins de autuação de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade
competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso

da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº. 10.520/2002.
Pregoeiro 13/08/2020

10:05:47
Registramos que atualmente o Decreto nº 10.024/2019 regulamenta o Pregão

Eletrônico dentre as condutas que se enquadram no Art.49 do Decreto nº 10.024/2019,
poderão ser objeto de punição as seguintes práticas:

Pregoeiro 13/08/2020
10:06:01

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; II - não entregar a
documentação exigida no edital; III - apresentar documentação falsa; IV - causar o

atraso na execução do objeto; V - não mantiver a proposta; VI - falhar na execução do
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contrato; VII - fraudar a execução do contrato; VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e X - cometer fraude fiscal.

Pregoeiro 13/08/2020
10:06:20

A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após este
tempo, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado

NOS ÚLTIMOS DOIS MINUTOS do período de duração da sessão pública.
Pregoeiro 13/08/2020

10:07:10
Encerrada a Etapa de lances da sessão pública, será verificada a documentação enviada
e consultado o SICAF da licitante classificada em primeiro lugar. Uma vez estando tais

documentos regulares, a sessão do pregão será SUSPENSA para que a proposta e
documentos sejam enviados para análise técnica da Unidade demandante.

Pregoeiro 13/08/2020
10:07:33

A reabertura do pregão será informada quando da suspensão.

Pregoeiro 13/08/2020
10:09:02

Após o retorno do processo, caso o item seja aceito, haverá a negociação prevista no
item 7.25 do Edital, em seguida, haverá a convocação da proposta de preço final com

os valores readequados, nos termos do item 7.25.2 do Edital.
Pregoeiro 13/08/2020

10:09:26
Informo que poderá haver negociação de preço para Propostas que finalizem a Etapa de

Lances com valores acima do estimado pela Administração.
Pregoeiro 13/08/2020

10:12:00
Durante a disputa de lances, os valores ofertados pelos Senhores serão monitorados.

Caso cometam erro de digitação, peço que imediatamente enviem mensagem ao email
cpl@trt19.jus.br, solicitando a exclusão do lance errado.

Pregoeiro 13/08/2020
10:12:44

Informo que em razão das medidas de prevenção e combate ao corona vírus não está
havendo atendimento presencial ou telefônico no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª
Região. Caso necessitem de esclarecimentos quanto aos procedimentos desta licitação,

os senhores poderão entrar em contato por email no endereço eletrônico
cpl@trt19.jus.br.

Pregoeiro 13/08/2020
10:13:14

Peço que aguardem alguns minutos enquanto analisamos as Propostas. Em seguida
daremos início à fase de lances deste pregão.

Pregoeiro 13/08/2020
10:13:32

Por fim, registro que APÓS o término da fase de lances peço que continuem
acompanhado as mensagens VIA CHAT.

Pregoeiro 13/08/2020
10:16:17

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 13/08/2020
10:27:53

O item 1 está encerrado.

Sistema 13/08/2020
10:27:53

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 13/08/2020

10:33:18
Senhores licitantes, neste momento suspendemos a sessão para avaliação das

propostas quantos aos aspectos técnicos pela unidade demandante. Informo que a
sessão será reiniciada às 10h do dia 17/08/2020, com a retomada da fase de aceitação

da proposta e julgamento da habilitação. Esperamos que todos estejam conectados.
Pregoeiro 17/08/2020

10:01:06
Senhores licitantes, bom dia!

Pregoeiro 17/08/2020
10:01:34

Informo que a equipe da unidade demandante deste Regional fez avaliação técnica das
propostas recebidas e concluiu pela aprovação de todas as propostas.

Pregoeiro 17/08/2020
10:02:07

Dessa forma, passaremos à etapa de negociação de valores do item.

Pregoeiro 17/08/2020
10:03:27

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Bom dia Senhor Licitante!

02.558.157/0001-
62

17/08/2020
10:03:44

Bom dia

Pregoeiro 17/08/2020
10:03:50

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Peço que confirme se está conectado no chat neste
momento

02.558.157/0001-
62

17/08/2020
10:04:51

Estamos conectados

Pregoeiro 17/08/2020
10:06:35

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - ótimo.

Pregoeiro 17/08/2020
10:06:53

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Peço que nos informe sobre a possibilidade de melhora
no valor do item 1, com redução da oferta.

02.558.157/0001-
62

17/08/2020
10:08:34

O valor ofertado é o nosso melhor valor. Chegamos ao nosso minimo na fase de lances.

Pregoeiro 17/08/2020
10:09:54

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Ok. entendido.

Pregoeiro 17/08/2020
10:13:28

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Então, fica convocada vossa senhoria para encaminhar
a proposta atualizada com valor em conformidade com resultado de seu lance final. O

prazo de recebimento da referida proposta atualizada será até ás 14h do dia 17 de
agosto de 2020.

Pregoeiro 17/08/2020
10:14:39

Comunico que será realizada etapa de Habilitação deste Pregão às 14h10min. do dia
17/08/2020. Aguardamos que todos estejam conectados.

Sistema 17/08/2020
10:15:19

Senhor fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 17/08/2020
10:25:58

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-
62, enviou o anexo para o ítem 1.
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Pregoeiro 17/08/2020
14:10:54

Senhores licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 17/08/2020
14:11:26

Informo que o fornecedor Telefônica Brasil enviou a proposta ajustada ao seu lance
final sendo aceita por atender as condições do edital e seus anexos. Passaremos à

etapa de habilitação do fornecedor conforme registro consignado em chat.
Sistema 17/08/2020

14:12:29
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 17/08/2020

14:13:19
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/08/2020 às

14:35:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 17/08/2020
14:12:29 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

17/08/2020
14:13:19

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/08/2020 às
14:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:40 horas do dia 17 de agosto de
2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
NEIVALDO TENORIO DE LIMA 
Pregoeiro Oficial

FLAVIO DE SOUZA CUNHA JUNIOR
Equipe de Apoio

 

 

Voltar   
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Item 1: pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc) R$ 92,20

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 90,00

Relatór io gerado no dia 19/08/2020 15:32:37  ( IP:  2804:14d:1282:8fb4:211e:c94e:91a0:ad10)

Relatório de Cotação: pacote de Serviços SMP (voz, dados, sMS, e smartphones em
comodado - 24 meses

Pesquisa realizada entre 19/08/2020 14:32:00 e 19/08/2020 15:26:53

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc) 4 1 Unidade 92,20 R$ 92,20

Valor Global: R$ 92,20

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade pacote de serviços com assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss 
(limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em 
comodato.
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Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia,
para prestação de Serviço Móvel Pessoal SMP e internet móvel, de forma
continuada, nas modalidades local e longa distância nacional, com
fornecimento de 10(dez) aparelhos em comodato, conforme quantitativo e
especificações constantes deste Termo de Referência., conforme quantitativo
e especificações constantes do Termo de Referência Anexo I..

Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc) - Pacote de serviços
smp (voz, dados, sms, etc). Pacote de voz, mensagem curtas (SMS) e caixa
postal nacional ilimitado, incluído todas modalidades tais como: VC-1 FIXO, VC-
1 ON NET, VC-1 OFF NET, VC-2 FIXO, VC-2 ON NET, VC-2 OFF NET, VC-3 FIXO,
VC-3 ON NET, VC-3 OFF NET, DSL-1, DSL-2 e outros ofertados pela operadora
em âmbito nacional, incluindo ligações recebidas a cobrar. Fornecer ainda os
seguintes itens: - Pacotes de dados de acesso à internet de no mínimo 20GB,
com permissão de uso em todo território nacional, conforme itens 4.2.9, 5.6.2 e
5.6.3, para cada Linha (Chip SIM Card) fornecido; - Disponibilização de
ferramenta/Serviço de Gestão online para acompanhamento, gerenciamento e
controle interno da Contratante; - Portabilidade de 40 (quarenta) números
atualmente em uso, de forma GRATUITA, caso a licitante vencedora seja
diferente da contratada atualmente; - 10 Aparelhos smartphone em regime de
Comodato para uso efetivo, mais 01 unidade de reserva para fins de
substituição imediata em caso de problema de algum aparelho; - 5% da
quantidade de chips, deverá ser fornecido de forma adicional sem custo ao
Tribunal, como reserva técnica; Conforme especificações e condições do T

Data: 08/07/2020 15:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:492020 / UASG:70027

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/07/2020 18:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.432.544/0001-47
* VENCEDOR *

CLARO S.A. R$ 90,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc). Pacote de voz, mensagem curtas (SMS) e caixa postal nacional ilimitado, incluído todas modalidade
s tais como: VC-1 FIXO, VC-1 ON NET, VC-1 OFF NET, VC-2 FIXO, VC-2 ON NET, VC-2 OFF NET, VC-3 FIXO, VC-3 ON NET, VC-3 OFF NET, DSL-1, DSL-2 e outros ofe
rtados pela operadora em âmbito nacional, incluindo ligações recebidas a cobrar. Fornecer ainda os seguintes itens: - Pacotes de dados de acesso à internet de 
no mínimo 20GB, com permissão de uso em todo território nacional, conforme itens 4.2.9, 5.6.2 e 5.6.3, para cada Linha (Chip SIM Card) fornecido; - Disponibili
zação de ferramenta/Serviço de Gestão online para acompanhamento, gerenciamento e controle interno da Contratante; - Portabilidade de 40 (quarenta) númer
os atualmente em uso, de forma GRATUITA, caso a licitante vencedora seja diferente da contratada atualmente; - 10 Aparelhos smartphone em regime de Como
dato para uso efetivo, mais 01 unidade de reserva para fins de substituição imediata em caso de problema de algum aparelho; - 5% da quantidade de chips, dev
erá ser fornecido de forma adicional sem custo ao Tribunal, como reserva técnica; Conforme especificações e condições do TR                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R HENRI DUNANT, 780 (92) 2121-8198 anakvs@embratel.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 89,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
MEX

Objeto: Contratação de serviço móvel pessoal em proveito do comando da 4Cia E Cmb
Mec. Valor referente ao período de 12 (doze) meses.

Descrição: PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) - PACOTE DE
SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)

CatSer: 26387 - Pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc)

Data: 01/07/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 50/2020 /
UASG: 160150

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.558.157/0001-62
* VENCEDOR *

TELEFONICA BRASIL S.A. R$ 89,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 (11) 3430-0000 ana.fcosta@telefonica.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 94,90

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para a prestação de
serviços de internet móvel banda larga, com fornecimento de equipamentos
(modem/roteador) por comodato, de acordo com as especificações constantes
do Termo de Referência (ANEXO I)..

Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc) - Pacote de serviços
smp (voz, dados, sms, etc)

CatSer: 26387 - Pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc)

Data: 22/06/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:322020 / UASG:70010

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/06/2020 15:37

Homologação: 26/06/2020 14:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.558.157/0001-62
* VENCEDOR *

TELEFONICA BRASIL S.A. R$ 94,90

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc)                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 (11) 3430-0000 ana.fcosta@telefonica.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 94,90

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para a prestação de
serviços de internet móvel banda larga, com fornecimento de equipamentos
(modem/roteador) por comodato, de acordo com as especificações constantes
do Termo de Referência (ANEXO I)..

Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc) - Pacote de serviços
smp (voz, dados, sms, etc)

CatSer: 26387 - Pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc)

Data: 22/06/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:322020 / UASG:70010

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/06/2020 15:37

Homologação: 26/06/2020 14:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.558.157/0001-62
* VENCEDOR *

TELEFONICA BRASIL S.A. R$ 94,90

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc)                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 (11) 3430-0000 ana.fcosta@telefonica.com
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Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

PA 0006731-10.2020
Unidade 1 42

Objeto - CATSER nº 26387

Fontes de Consulta

Valores  

obtidos 

(unitário 

mensal)

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 

PE 19/2019 - TRE-SE(0741179) 47,00 -34,24 47,00

PE 12/2020 - TRT 19ª Reg. (0747716) * 53,00 -28,24 53,00

Proposta Telefônica (0746677) 99,90 18,66 99,90

Banco de Preços TRE-TO (0747721) 90,00 8,76 90,00

Banco de Preços Com.Exercito-MS (0747721) 89,00 7,76 89,00

Banco de Preços TRE-PE SRP (0747721) 94,90 13,66 94,90

Banco de Preços TRE-PE (0747721) 94,90 13,66 94,90

* Contrato 30 meses.

Coeficiente de Variação dos Valores 

Obtidos 

24,74%

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

Q = quantidade de valores obtidos     7
ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Total Estimado 24 

meses

81,24 81.889,92

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Serviço Móvel Pessoal (SMP) com internet e 

smarthphones em comodado - Período 24 meses.       

 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%

A Planilha  pode ser utilizada 81,24 20,10 81,24
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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.
À SAD,
Senhor Secretário,
Em atendimento ao Despacho GSAD 0741694, realizamos

a pesquisa de preços dos serviços constantes no Termo de
Referência 0740022, para contratação de Serviço Móvel Pessoal
(SMP) e internet móvel, de forma continuada, com o fornecimento de
aparelhos smartphones e chips SIMCard.

Foram consultadas as operadoras Vivo/Telefônica, Tim,
Claro/Embratel e Oi, com retorno até o momento apenas da primeira
empresa, conforme proposta 0746677, que apresentou o valor
unitário mensal único para todos os itens de todos lotes de R$ 99,90
(noventa e nove reais e noventa centavos).

Em paralelo, consultamos o Banco de Preços
(Relatório 0747721), onde encontramos procedimentos relativos
a serviços equivalentes nos TREs de Tocantins, de Pernambuco e em
outros órgãos. 

Com base nos valores encontrados no Banco de Preços,
conforme relatório supracitado; no valor do Pregão Eletrônico nº
19/2019 do TRE-SE, conforme Proposta juntada aos autos por esta
Secretaria (0741179); e, por fim, no valor do Pregão Eletrônico nº
12/2020 do TRT 19ª Região (0747716), preenchemos a Planilha de
Estimativa de Preços (0747971), obtendo o valor mensal médio único
estimado para todos os itens requeridos para a contratação de R$
81,24 (oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) por linha,
totalizando o valor anual de R$ 974,88 e de R$ 1,949,76 para 24
meses por linha, ou o valor mensal de R$ 3.412,08 para as 42 linhas
requeridas, anual de R$ 40,944,96, totalizando o valor global de R$
81.889,92 (oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais), para
24 (vinte e quatro) meses.

Assim sendo, caso aprovada a contratação, sugerimos
que seja feita por meio de licitação, pregão eletrônico, com base na
Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com ampla participação.
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Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 19/08/2020, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 19/08/2020, às 18:43, 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
0747972 e o código CRC 6816F1C3.
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ZONA MUNICÍPIO 1ª OPÇÃO 2ª OPÇÃO 3ª OPÇÃO 4ª OPÇÃO ITEM NO TR
6 ATALAIA CLARO TIM VIVO 1
13 PENEDO CLARO VIVO TIM OI 1
21 UNIÃO DOS PALMARES VIVO CLARO TIM OI 1
22 ARAPIRACA CLARO VIVO TIM OI 1
46 CACIMBINHAS CLARO TIM VIVO 1
49 SÃO SEBASTIÃO CLARO VIVO TIM OI 1
55 ARAPIRACA CLARO VIVO TIM OI 1
1 MACEIÓ CLARO VIVO OI TIM 2
2 MACEIÓ CLARO VIVO OI TIM 2
3 MACEIÓ CLARO VIVO OI TIM 2
15 RIO LARGO CLARO VIVO TIM OI 2
17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE CLARO TIM OI VIVO 2
26 MARECHAL DEODORO CLARO TIM OI VIVO 2
33 MACEIÓ CLARO VIVO OI TIM 2
54 MACEIÓ CLARO VIVO OI TIM 2
27 MATA GRANDE VIVO TIM CLARO 3
28 QUEBRANGULO TIM VIVO 3
29 BATALHA TIM VIVO 3
31 MAJOR ISIDORO TIM VIVO CLARO 3
37 PORTO REAL DO COLÉGIO VIVO TIM OI CLARO 3
37 IGREJA NOVA (Posto de Atendimento) TIM VIVO 3
39 ÁGUA BRANCA TIM VIVO 3
48 BOCA DA MATA TIM CLARO VIVO 3
48 MARIBONDO (Posto de Atendimento) TIM CLARO VIVO 3
7 CORURIPE CLARO VIVO TIM OI 4
9 MURICI VIVO TIM CLARO OI 4
12 PASSO DE CAMARAGIBE VIVO TIM OI 4
18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS CLARO VIVO TIM OI 4
20 TRAIPU VIVO TIM 4
50 MARAVILHA VIVO 4
51 SÃO JOSÉ DA TAPERA VIVO CLARO TIM OI 4
5 VIÇOSA VIVO OI TIM CLARO 5
8 PILAR TIM OI CLARO VIVO 5
14 PORTO CALVO CLARO OI VIVO 5
19 SANTANA DO IPANEMA VIVO OI TIM CLARO 5
40 DELMIRO GOUVEIA TIM OI CLARO VIVO 5
40 PIRANHAS (Posto de Atendimento) OI TIM VIVO 5
53 JOAQUIM GOMES OI 5
10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS TIM CLARO VIVO OI 6
11 PÃO DE AÇÚCAR TIM CLARO 6
14 MARAGOGI (Posto de Atendimento) CLARO TIM OI VIVO 6
16 SÃO JOSÉ DA LAJE CLARO TIM OI VIVO 6
16 COLÔNIA LEOPOLDINA (Posto de AtendimCLARO TIM 6
34 TEOTÔNIO VILELA TIM CLARO OI VIVO 6
44 GIRAU DO PONCIANO TIM CLARO 6
45 IGACI TIM CLARO 6
47 CAMPO ALEGRE TIM CLARO OI 6

OPERADORAS COM MELHORES COBERTURAS DE SINAL SEGUNDO INFORMAÇÕES DOS CARTÓRIOS 
ELEITORAIS
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

I. 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 deste Termo de
Referência, por um período inicial de 24 meses, podendo ser
prorrogado.

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

 
2. DA JUSTIFICATIVA E DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO

I. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de
telefonia móvel pessoal (SMP) e internet móvel para a
comunicação de autoridades, servidores e funcionários, do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, principalmente
dos Cartórios Eleitorais, no suporte às atividades habituais de
trabalho, principalmente quando em trânsito ou em atividades
remotas, de maneira que o tempo e o custo dispendidos nos
processos de tomada de decisão sejam reduzidos de forma
significativa, ao passo em que as situações urgentes ou
emergenciais solucionadas mais prontamente.

II. O serviço de telefonia móvel pessoal com acesso à internet e
fornecimento de smartphones em comodato, passou a ser muito
importante no desenvolvimento das ações institucionais, pois é a
partir dessa tecnologia que a transmissão das informações entre
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os servidores ocorre de maneira mais eficaz, tanto na
comunicação por voz como por meio de aplicativos de mensagens
instantâneas, que permitem o compartilhamento de imagens,
vídeos, áudios e documentos, etc, ou ainda por aplicativos de
videoconferência, evitando, de certa forma, aglomeração ou
encontros presenciais com outras pessoas, mitigando assim o
risco de contaminação diante da pademia de Covid-19 enfrentada
atualmente.

III. Além disso, a contratação pretende proporcionar comunicação
móvel que atenda às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral
do Alagoas, especialmente dos Cartórios Eleitorais, tendo como
objetivo principal o atendimento das funções institucionais,
estratégicas e organizacionais, de forma contínua, tanto no
período não eleitoral quanto no período eleitoral.

IV. Da mesma forma, é cada vez mais imprescindível o acesso às
informações e às diversas ferramentas de comunicação para a
realização de atividades dos servidores e magistrados, bem como
o uso da comunicação de dados para a celeridade das atividades
usuais do trabalho, em especial nos períodos eleitorais. Para isso,
é necessário o uso de novas tecnologias de comunicação que
possam acompanhar a mobilidade desses colaboradores em suas
tarefas, inclusive no exercício da comunicação institucional e do
poder de polícia em período eleitoral, aumentando a
produtividade do resultado final esperado (interesse público).

V. Assim, como a forma de comunicação tem mudado
substancialmente do serviço de voz para as mídias sociais, não
faz mais sentido a contratação por planos de tarifação por
minutos de voz para as diversas modalidades dessa categoria,
devido ao uso cada vez menor desse serviço. Por esta razão as
operadoras migraram o foco para venda de pacotes de dados com
pacotes de voz ilimitado, inclusive para ligações locais e de longa
distância, como é o caso dos planos controle comercializados
pelas operadoras atualmente.

VI. Portanto, em adequação a essa nova realidade, objetiva-se a
contratação de pacotes de voz ilimitados, incluindo pacotes de
dados para acesso à internet, melhores dimensionados para
atender à demanda de tráfego de dados de forma satisfatória, em
cada ciclo mensal, aos serviços disponibilizados pelo Tribunal de
forma online, como e-mails, sistemas administrativos e judiciais,
inclusive para propiciar a realização de intimações ou citações
via mensagens instantâneas (whatsapp), em harmonia com os
normativos mais recentes do TRE/AL e do TSE.

VII. Por outro lado, essa modalidade de contratação implicará,
consequentemente, na redução dos custos com telefonia fixa nos
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cartórios eleitorais, bastando para tal que seja priorizado o uso
da linha de telefonia móvel para a realização das chamadas
telefônicas do dia a dia.

VIII. No tocante ao período de 24 (vinte e quatro) meses da
contratação, convém esclarecer que se trata de serviços de
natureza contínua, com implicações em custos de investimentos
e consequente prazo de amortização (relativamente aos
smartphones fornecidos em regime de comodato), além do que
esse prazo influencia diretamente no valor das propostas, na
medida em que forem balizados os custos-benefícios dos
investimentos.

 
3. DO ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

I. A presente contratação está inserida no macrodesafio
institucional " Instituição da governança Judiciária", como prevê
o Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas para o período 2016 - 2021.

 
4. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

I. A descrição da solução como um todo abrange a prestação de
serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal – SMP) e
internet móvel, com pacotes ilimitados de voz e pacotes de dados
de no mínimo 8 GB, via rede móvel disponível nacionalmente
com tecnologia digital, com fornecimento de terminais móveis
smartphones e SIMCards em regime de comodato, que deverão
ser inicialmente distribuídos para os Cartórios das Zonas
Eleitorais e Postos de Atendimento, conforme quadro abaixo:

ZONA
ELEITORAL MUNICÍPIO SEDE ENDEREÇO

QUANT.
DE
PACOTE
SMP

1 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP 57057-000 01

2 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP 57057-000 01

3 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP 57057-000 01

5 VIÇOSA RUA FREDERICO MAIA, S/N,
CENTRO, CEP 57700-000 01

6 ATALAIA AV. PEDRO PEREIRA ACIOLI, S/N,
JOSÉ PAULINO, CEP 57690-000 01

RUA C, N. 167, CONJ. HABIT.
RUBENS WANDERLEY,
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7 CORURIPE RUBENS WANDERLEY,
COMENDADOR TERCIO
WANDERLEY, CEP 57230-000

01

8 PILAR
PRAÇA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 337, CENTRO, CEP
57150-000

01

9 MURICI RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N,
CENTRO, CEP 57820-000 01

10 PALMEIRA DOS
ÍNDIOS

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252,
CENTRO, CEP 57600-010 01

11 PÃO DE AÇÚCAR AVENIDA FERREIRA DE NOVAES,
949, CENTRO, CEP 57400-000 01

12 PASSO DE
CAMARAGIBE

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38,
CENTRO, CEP 57930-000 01

13 PENEDO
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA,
CEP 57200-000

01

14 PORTO CALVO RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO,
CEP 57900-000 01

14 MARAGOGI (POSTO
DE ATENDIMENTO)

PÇA BATISTA ACIOLY, 41,
CENTRO, CEP 57955-000 01

15 RIO LARGO
AV. PRESIDENTE FERNANDO
COLLOR DE MELO, 48,
TABULEIRO DO PINTO, CEP 57100-
000

01

16 SÃO JOSÉ DA LAJE PÇA. OSMAN COSTA PINO, S/N,
CENTRO, CEP 57860-000 01

16
COLÔNIA
LEOPOLDINA
(POSTO DE
ATENDIMENTO)

RUA SEVERINO FERREIRA DE
LIMA, 09, CENTRO, CEP 57975-
000

01

17 SÃO LUÍS DO
QUITUNDE

RUA COELHO CAVALCANTE, 73,
CENTRO, CEP 57920-000 01

18 SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS

RUA CEL FRANCISCO
CAVALCANTE, 51, CENTRO, CEP
57240-078

01

19 SANTANA DO
IPANEMA

AV. PRESIDENTE DUTRA, 385, BR
316, MONUMENTO, CEP 57500-
000

01

20 TRAIPU RUA ISMAR DE GOES MONTEIRO,
S/N, CENTRO, CEP 57370-000 01

21 UNIÃO DOS
PALMARES

RUA MARECHAL DEODORO DA
FONSECA, S/N, CENTRO, CEP
57800-000

01

22 ARAPIRACA
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA
LIMA, 147, NOVO HORIZONTE,
CEP 57312-630

01

26 MARECHAL
DEODORO

RUA CAPITÃO BERNARDINO
SOUTO, 225, CENTRO, CEP 57160-
000

01

27 MATA GRANDE PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ,
14, CENTRO, CEP 57540-000 01

28 QUEBRANGULO RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO,
CEP 57750-000 01

29 BATALHA RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, 01
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29 BATALHA CENTRO, CEP 57420-000 01

31 MAJOR ISIDORO
RUA PROFA. MARIA JOSÉ DE R.
BARROS, S/N, FÓRUM ELEITORAL,
CENTRO, CEP 57580-000

01

33 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP 57057-000 01

34 TEOTÔNIO VILELA RUA PEDRO CAVALCANTE, 458,
CENTRO, CEP 57265-000 01

37 PORTO REAL DO
COLÉGIO

AV. GOVERNADOR MOACIR
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP
57290-000

01

37
IGREJA NOVA
(POSTO DE
ATENDIMENTO)

RUA VEREADOR DJALMA RAPOSO,
53, CENTRO, CEP 57280-000 01

39 ÁGUA BRANCA RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16,
CENTRO, CEP 57490-000 01

40 DELMIRO GOUVEIA RUA OLAVO BILAC, 318, CENTRO,
CEP 57480-000 01

40 PIRANHAS (POSTO
DE ATENDIMENTO)

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ,
CEP 57460-000 01

44 GIRAU DO
PONCIANO

AVENIDA PROGRESSO, 360,
PROGRESSO, CEP 57360-000 01

45 IGACI
RUA JURACY TENÓRIO
CAVALCANTE, 53, CENTRO, CEP
57620-000

01

46 CACIMBINHAS RUA CLARINDO AMORIM, S/N,
CENTRO, CEP 57570-000 01

47 CAMPO ALEGRE AV. JOÃO FERNANDES VIEIRA,
495, CENTRO, CEP 57250-000 01

48 BOCA DA MATA RUA LADISLAU COIMBRA, 128,
CENTRO, CEP 57680-000 01

48
MARIBONDO
(POSTO DE
ATENDIMENTO)

RUA PADRE ABELARDO ROMEIRO
PEREIRA, S/N, CENTRO,
CEP 57670-000

01

49 SÃO SEBASTIÃO
RUA VEREADORA MARIA JOSÉ
PEREIRA PACHECO, 01, CENTRO,
CEP 57275-000

01

50 MARAVILHA PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N,
CENTRO, CEP 57520-000 01

51 SÃO JOSÉ DA
TAPERA

AV. MANOEL MACIANO, 418,
CENTRO, CEP 57445-000 01

53 JOAQUIM GOMES
PRAÇA LAURENTINO GOMES DE
BARROS, 02, CENTRO, CEP 57980-
000

01

54 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP 57057-000 01

55 ARAPIRACA
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA
LIMA, 147, NOVO HORIZONTE,
CEP 57312-630

01

II. As características básicas dos itens são descritas no quadro
abaixo, sendo que o agrupamento em um único objeto dos
serviços individuais para comunicação de voz e dados, levou em
consideração as questões técnicas, uma vez que não podem ser
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separados e oferecidos por operadoras diferentes, pois todos
eles, incluindo o serviço de internet móvel, guardam correlação
entre si.

III. Os serviços objeto da contratação são subdivididos por itens,
conforme quadro abaixo, a fim de serem disputados entre os
licitantes interessados de forma autônoma e independente em
relação aos demais.

ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE

1

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou
móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso
ilimitado à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para
acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp
liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco
(backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: ATALAIA,
PENEDO, UNIÃO DOS PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO
SEBASTIÃO e ARAPIRACA.

07

2

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou
móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso
ilimitado à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para
acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp
liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco
(backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: MACEIÓ, RIO
LARGO, MARECHAL DEODORO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE.

08

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou
móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso

Termo de Referência GSAD 0753605         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 115



3

ilimitado à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para
acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp
liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco
(backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: MATA GRANDE,
QUEBRANGULO, BATALHA, MAJOR ISIDORO, ÁGUA
BRANCA, PORTO REAL DO COLÉGIO, IGREJA NOVA, BOCA
DA MATA e MARIBONDO

09

4

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou
móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso
ilimitado à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para
acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp
liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco
(backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: CORURIPE,
MURICI, PASSO DE CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS, TRAIPU, MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA.

07

5

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou
móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso
ilimitado à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para
acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp
liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco
(backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: VIÇOSA, PILAR,
PORTO CALVO, SANTANA DO IPANEMA, DELMIRO
GOUVEIA, PIRANHAS e JOAQUIM GOMES.

07

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
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6

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou
móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso
ilimitado à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para
acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp
liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco
(backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: PALMEIRA DOS
ÍNDIOS, PÃO DE AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE,
COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO
PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE.

09

 
5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

I. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-
se na categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019.

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

 
6. DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

I. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet
móvel deverão ser de característica pós-pago, tecnologia digital,
sendo que os acessos habilitados com serviço de dados, deverão
ser com tecnologia que permita fazer e receber ligações, e,
conexão à internet tipo 3G/4G ou superior, onde haja
disponibilidade, sem a necessidade de habilitação de outro
equipamento.

II. A CONTRATADA deve seguir todos os indicadores de qualidade
do serviço de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento
de Gestão da Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel – Resolução nº
575/2011 ou mais atual.
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III. Quando uma linha atingir o limite do pacote de dados ativado, a
CONTRATADA não poderá interromper a conexão de dados nem
o sinal de voz, podendo, nesse caso, se houver amparo legal
vigente, limitar a velocidade até o fim do ciclo mensal.

IV. A CONTRATADA deverá até a data da assinatura do contrato
cobrir, obrigatoriamente, com o Serviço Móvel Pessoal, rede
GSM, 3G e/ou 4G, no mínimo, 70% da área urbana e 100% da
área (outdoor) onde estão localizados o prédio sede do TRE/AL,
no município de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, 377,
6º andar, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, bem como os
Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento, localizados nos
municípios e endereços indicados no quadro do item 4.I, de
acordo com os itens adjudicados.

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

VI. A cobertura poderá se dar através de rede própria ou por
contrato de roaming com outras operadoras e a comprovação
será por meio de declaração, na forma do § 4º do art. 26 do
Decreto nº 10.024/2019.

VII. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao
usuário final, em caso de falhas/defeitos nos SIMCards em uso, a
CONTRATADA deverá fornecer chips SIMCards de reserva, nas
quantidades previstas no quadro do item 4.III.

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

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

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

XI. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços de chamada em
espera, desvio de chamada, consulta, conferência, identificação
de chamada, correio de voz, SMS (Short Message Service)
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bidirecional.
XII. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem

ônus para o CONTRATANTE:
a. Habilitação;
b. Escolha ou troca de número;
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da

linha celular;
d. Facilidades de identificador de chamadas, transferência

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

e. Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha;
f. Reativação de número de linha;
g. Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária

eletrônica);
h. Adicional de chamadas;
i. Deslocamento;
j. Disponibilização de ferramenta on-line (conta on-line) para

consulta ao detalhamento das faturas e dos serviços, com
acesso aos gestores e/ou administradores do contrato.

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

XIV. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de
comunicação deverão ser habilitados e aptos para funcionamento
nos principais centros urbanos, especialmente nas capitais, com
as franquias mínimas estabelecidas nas especificações do
serviço, incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet.

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

XVI. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o
CONTRATANTE, deverão ser bloqueados previamente pela
CONTRATADA o uso dos serviços de dados em deslocamento
internacional, chamadas para códigos de acesso 0300, 0500,
0900 e similares, auxílio à lista (102), Hora Certa (130) e
similares, serviços recebidos a cobrar (SMS), salas de jogos e de
bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS, e quaisquer
outros serviços tarifados não cobertos pelo contrato. O bloqueio
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deverá ser executado no sistema da operadora e não através dos
aparelhos celulares.

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

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

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

 
7. DA VIGÊNCIA

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

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

 
8. DA SUSTENTABILIDADE

I. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução
dos serviços, deverá fornecer bens que não contenham
substâncias perigosas em concentração acima da recomendada,
bem como ficar encarregada de promover o descarte adequado
dos aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja
quando do encerramento do contrato, por ocasião da substituição
por outros, ou quando forem danificados irreversivelmente,
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seguindo os preceitos da Lei nº 12.305/10, que trata da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

II. Os equipamentos eletrônicos fornecidos não deverão
conter substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDEs).

 
9. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

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

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

III. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de
até 7 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quantidade do serviço e materiais
fornecidos, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.

IV. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo.

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

 
10. DO PAGAMENTO

I. O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento dos
serviços.

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

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

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

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

VI. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo
máximo de até 60 (sessenta) dias.

VII. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos
pelo CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por cento ao ano), pro
rata die, apurados desde a data do primeiro dia útil de atraso até
a data do efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da
seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:

EM= Encargos moratórios.
I= Índice de atualização financeira =
0,0001644.
N= número de dias entre a data prevista para
o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP= Valor da parcela vencida.

 
11. REAJUSTE DE PREÇOS

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

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

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

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

 
12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

II. Designar formalmente o gestor e o fiscal para o
acompanhamento da execução contratual, podendo ainda ser
designado um fiscal técnico, para acompanhar diretamente o
serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao
gestor.

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

IV. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela
CONTRATADA.

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

VI. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

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

VIII. Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha
correspondente, nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo
do aparelho, devendo encaminhar o respectivo Boletim de
Ocorrência (B.O.).

IX. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas
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regulamentares e contratuais cabíveis.
X. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos

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

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

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

VI. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de
comunicação gratuito para abertura de chamados e solicitações
de serviço, seja por telefone ou Internet, com funcionamento 24
(vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana,
disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar,
um atendimento diferenciado por meio de consultoria
especializada, disponível em horário comercial.

VII. Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10
dias após a assinatura do contrato, um preposto ou consultor,
baseado em Maceió/AL, com poderes de decisão para
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representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à
eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste
Termo de Referência.

VIII. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas, por intermédio do preposto ou consultor,
designado para o acompanhamento do contrato.

IX. Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto
ou consultor, além do contato telefônico dos superiores
hierárquicos, de modo a garantir o atendimento das demandas
solicitadas pelos fiscais do Contrato.

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

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

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

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

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

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

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

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

XVIII. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações
realizadas por meio dos serviços contratados, no mínimo dentro
de sua rede de telecomunicações, respeitando as hipóteses e
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condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de
telecomunicações.

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

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

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

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

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

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

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

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

XXVII. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização
dos serviços contratados, com atualização tecnológica
compatível com os aparelhos comercializados na data da
licitação, obedecendo às especificações mínimas previstas neste
Termo de Referência, bem como promover a substituição de
todos os aparelhos por outros novos, a cada 24 meses ou a cada
renovação contratual, observando as especificações técnicas
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exigidas e a evolução tecnológica dos equipamentos.
XXVIII. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e ativar os

equipamentos e serviços conforme este Termo de Referência.
XXIX. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar

defeito desde que não constatado uso indevido do equipamento.
a. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a

intermediação com a assistência técnica do fabricante dos
aparelhos, no intuito de dar celeridade ao processo de troca
ou conserto.

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia,
conforme laudo emitido pela assistência técnica autorizada,
a substituição ou o reparo do aparelho deverá ser feita em
até 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação à
CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o
CONTRATANTE.

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

XXX. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer
natureza, inclusive perda, roubo ou furto, ou dano por uso
indevido do aparelho, disponibilizar um novo aparelho com o
mesmo código de acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias,
podendo efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento
extraviado ou danificado ao CONTRATANTE. Havendo cobrança,
o valor faturado deverá ser igual ao preço constante da nota
fiscal/fatura quando da entrega do(s) equipamento(s)
extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE.

XXXI. A CONTRATADA deverá fornecer, a título de backup para casos
de defeito, extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 15%
(dez por cento) das quantidades de cada tipo de aparelho,
devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao
próximo número inteiro, sem qualquer ônus extra para o
CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável
para agilizar substituições no caso de defeito ou extravio de
aparelho.

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

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

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

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

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

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

 
14. DOS NÍVEIS DE SERVIÇO

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

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

III. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar
Relatórios de qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no
prazo de 10 (dez) dias úteis, no formato sintético ou analítico,
com o objetivo de comprovar a qualidade do serviço prestado.
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IV. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item
anterior está descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de
outubro de 2011, que aprovou o Regulamento de Gestão da
Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP.

V. As interrupções programadas dos serviços deverão ser
comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de
2 (dois) dias úteis.

VI. Será considerada como “falha sistêmica” aquela que
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas
de realizar qualquer um dos seus serviços básicos (trafegar
dados, originar ou receber chamadas).

VII. A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na tabela
abaixo, durante a execução do contrato.

Atividade Prazo
Marco para

contagem do
prazo

Portabilidade numérica 3 dias
corridos

A contar do início
da liberação dos
números pela
operadora doadora

Ativação de novas linhas
(incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

15 dias
corridos

A contar da
solicitação do
gestor

Desativação em definitivo de
linhas 24 horas

A contar da
solicitação do
gestor

Suspensão temporária de
linhas 24 horas

A contar da
solicitação do
gestor

Restabelecimento de linha
suspensa temporariamente 24 horas

A contar da
solicitação do
gestor

Troca de número 48 horas
A contar da
solicitação do
gestor

Troca de SIM CARD
(utilização do estoque de
posse do CONTRATANTE)

48 horas
A contar da
solicitação do
gestor

Ativação/desativação de
serviços (caixa postal,
encaminhamento de
chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas
A contar da
solicitação do
gestor

Manutenção corretiva
(casos isolados) 24 horas

A contar da
solicitação do
gestor
A contar da
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Manutenção corretiva (falha
sistêmica) 8 horas

A contar da
solicitação do
gestor

Fornecimento de SIM CARDs
(backup)

10 dias
corridos

A contar da
solicitação do
gestor

Reposição de dispositivos
por extravio, perda, furto ou
roubo

15 dias
corridos

A contar da
comunicação do
gestor, em conjunto
com a
apresentação do
B.O.

Reposição ou reparo de
dispositivos por defeito
coberto pela garantia

15 dias
corridos

A contar da
comunicação do
gestor

Apresentação de
informações ou
esclarecimentos

24 horas
A contar da
solicitação do
gestor

 
15. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM
DISPONIBILIZADOS

I. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão
contratados com o fornecimento pela CONTRATADA, na
modalidade de comodato, de SIMCards e aparelhos Smartphones
4G, aptos para uso e respeitando as seguintes especificações
mínimas:
a. Aparelho Smartphone homologado pela Anatel, com sistema

operacional Android 9 ou IOS 10.
b. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/190 0 MHz).
c. Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no mesmo

aparelho.
d. Rede de dados 3G/4G nos padrões autorizados pela ANATEL.
e. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 2,0

GHz ou de 8 núcleos (Octa-Core) com velocidade de 1,6 GHz.
f. Memória de armazenamento interna de 32 GB.
g. Memória RAM de 3 GB.
h. Tamanho de tela de 5 Polegadas na diagonal, com

touchscreen e multitouch.
i. Bateria tipo lítio, com capacidade de 3.000 mAh.
j. Câmera traseira com 12 MegaPixels e câmera frontal com no

mínimo 5 MegaPixels.
k. Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi fi (802.11 b/g/n), roteador wi

fi, Bluetooth 4.2 ou superior, conexão com PC via USB.
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l. Sensor de GPS e de autorrotação de tela.
m. Leitor de impressões digitais.
n. Acessórios: carregador bivolt, fones de ouvido, cabo USB,

extrator de chip (quando aplicável), manual de instruções de
uso do aparelho em português (impresso em papel ou online).

o. Funcionalidade: vibração, viva voz, conferência, registro de
chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso
de dados, modo avião, chamada em espera, Browser com
suporte a html/HTML5, predição de texto, acesso ao celular
por senha e impressão digital, suporte a conta de e mail,
visualização de documentos (tipo doc, xls, pdf), localização
do celular para o caso de perda ou roubo, quando disponível
pelo sistema operacional.

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

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

III. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da
CONTRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o
encerramento do contrato ou quando forem substituídos.

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

V. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, Seção de Patrimônio, na Avenida Aristeu de Andrade,
377, 6º andar, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, no
horário das 13h às 19h, de segunda a quinta-feira e das 7h30mim
às 13h30mim.

 
16. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

I. Após a assinatura do Termo de Contrato ou do recebimento da
nota de empenho, a CONTRATADA terá o prazo de, no máximo,
15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, com
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habilitação das linhas e a entrega dos aparelhos smartphones,
SIMCards e acessórios.

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

de validade de sua proposta;
b. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida

para o certame;
c. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d. não mantiver a proposta;
e. falhar ou fraudar a execução do Contrato;
f. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

II. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos
legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a. advertência;
b. multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada

sobre o valor total do Contrato, devidamente atualizado, na
hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em
retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o instrumento
contratual, no prazo de 05 (cinco) dias, após regularmente
convocada;

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

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

e. multa compensatória no percentual de até 10% (dez por
Termo de Referência GSAD 0753605         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 132



cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pela
inadimplência além do prazo de 30 (trinta) dias corridos,
caracterizando inexecução total do Contrato;

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

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

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

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

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

 

Ocorrências

Percentual de
multa sobre o
valor mensal

do faturado do
contrato (%)

Ativação/desativação de serviços (caixa postal, encaminhamento de
chamadas, identificação de chamadas), para cada 24 horas de atraso 0,4
Cobrança de valores em desacordo com o contrato 0,4
Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente 0,4
Cobrança por serviços não prestados 0,4
Deixar de informar e apresentar o preposto ou consultor ao
CONTRATANTE, para cada dia de atraso 0,4
Desativação em definitivo de linhas, para cada 24 horas de atraso 0,4
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Restabelecimento de linha suspensa temporariamente, para cada 24
horas de atraso 0,4
Suspensão temporária de linhas, para cada 24 horas de atraso 0,4
Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4
Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do aparelho e SIM
CARD), para cada dia de atraso 0,5
Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do
CONTRATANTE), para cada 48 horas de atraso 0,5
Apresentação de informações ou esclarecimentos, para cada 24
horas de atraso 0,5
Fornecimento de SIM CARDs (backup), para cada dia de atraso 0,5
Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5
Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada
pela soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada
com o CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso
fortuito

1,0

Manutenção corretiva (casos isolados), para cada 8 horas de atraso 1,0
Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8 horas de atraso 1,0
Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de
10 (dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da
fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel
ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e
valor do serviço, com todos os tributos e encargos

1,0

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto ou roubo, para
cada dia de atraso 1,0
Reposição ou reparo de dispositivos por defeito coberto pela
garantia, para cada dia de atraso 1,0

VI. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo
de faturamento.

VII. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da
sanção.

VIII. Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará
caracterizado o descumprimento parcial do objeto.

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

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

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

XII. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109 da Lei nº 8.666/93.

XIII. 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.

XIV. O período de atraso será contado em dias corridos.
XV. 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.

XVI. 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.

 

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

I. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em
conta o critério de menor preço por item, sendo vencedora a que
apresentar o menor valor do item para o total de 24 meses.

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

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

IV. Os preços máximos estimados por item, de acordo com pesquisa
de mercado, são:

 

ITEM QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL PARA

24 MESES

ITEM 1 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32
ITEM 2 08 R$ 81,24 R$ 15.598,08
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ITEM 3 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84
ITEM 4 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32
ITEM 5 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32
ITEM 6 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84

 

 

 

ANEXO I

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

 

ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE
VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
PARA
24
MESES
(R$)

1

Pacote de serviços SMP (voz, dados,
sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal
pós-pago, que possibilite ligações
ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e
longa distância nacional (VC2 e
VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado
à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.
b) Pacote de dados com franquia
mínima de 8 GB, para acesso à
internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para
uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz
e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);
f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de
Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO
DOS PALMARES, CACIMBINHAS,
SÃO SEBASTIÃO e ARAPIRACA.

07   

Pacote de serviços SMP (voz, dados,
sms, etc), incluindo:
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2

a) Assinatura com valor fixo mensal
pós-pago, que possibilite ligações
ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e
longa distância nacional (VC2 e
VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado
à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.
b) Pacote de dados com franquia
mínima de 8 GB, para acesso à
internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para
uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz
e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);
f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de
Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO,
MARECHAL DEODORO e SÃO LUÍS
DO QUITUNDE.

08   

3

Pacote de serviços SMP (voz, dados,
sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal
pós-pago, que possibilite ligações
ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e
longa distância nacional (VC2 e
VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado
à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.
b) Pacote de dados com franquia
mínima de 8 GB, para acesso à
internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para
uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz
e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);
f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de

09   
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Alagoas: MATA GRANDE,
QUEBRANGULO, BATALHA, MAJOR
ISIDORO, ÁGUA BRANCA, PORTO
REAL DO COLÉGIO, IGREJA
NOVA, BOCA DA MATA e
MARIBONDO

4

Pacote de serviços SMP (voz, dados,
sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal
pós-pago, que possibilite ligações
ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e
longa distância nacional (VC2 e
VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado
à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.
b) Pacote de dados com franquia
mínima de 8 GB, para acesso à
internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para
uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz
e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);
f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de
Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO
DE CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS, TRAIPU, MARAVILHA e
SÃO JOSÉ DA TAPERA.

07   

5

Pacote de serviços SMP (voz, dados,
sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal
pós-pago, que possibilite ligações
ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e
longa distância nacional (VC2 e
VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado
à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.
b) Pacote de dados com franquia
mínima de 8 GB, para acesso à
internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para
uso ilimitado sem consumo da

07   
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franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz
e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);
f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de
Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO
CALVO, SANTANA DO IPANEMA,
DELMIRO GOUVEIA, PIRANHAS e
JOAQUIM GOMES.

6

Pacote de serviços SMP (voz, dados,
sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal
pós-pago, que possibilite ligações
ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e
longa distância nacional (VC2 e
VC3), SMS ilimitados (ou pelo
menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado
à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.
b) Pacote de dados com franquia
mínima de 8 GB, para acesso à
internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para
uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz
e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);
f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de
Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS,
PÃO DE AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO
JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO
VILELA, GIRAU DO PONCIANO,
IGACI e CAMPO ALEGRE.

09   

 

Marca e modelo do smartphone
ofertado em comodato  

 

Termo de Referência GSAD 0753605         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 139



Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 17/09/2020, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DELÚSIO JOSÉ SANTOS ANDRADE, Chefe
de Cartório, em 18/09/2020, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Técnico Judiciário, em 22/09/2020, às 07:17, 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
0753605 e o código CRC 51866AF4.

0006731-10.2020.6.02.8000 0753605v20
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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 SAD.

 

Senhor Secretário,
 
Apresentamos, no evento nº 0753605, o Termo de

Referência ajustado, tendo em vista a necessidade de se estender
para os Postos de Atendimento, inclusive, os serviços de telefonia
móvel pessoal (SMP), para comunicação de voz e dados, com
fornecimento de aparelhos em comodato, conforme deliberação da
Comissão Permanente de Planejamento de Eleições.

Nesse sentido, com base na pesquisa de preços realizada
pela SEIC (0747972), na qual o valor mensal médio unitário estimado
para o pacote de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP),
conforme todos os itens requeridos para a contratação, foi de R$
81,24 (oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) por linha, o valor
global da contratação para 24 meses, após o acréscimo do Postos de
Atendimento, é estimado em R$ 91.638,72, como demonstrado
abaixo.

ITEM QUANTIDADE DE
PACOTES SMP

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
PARA 24 MESES

ITEM
1 7 R$ 81,24 R$ 13.648,32

ITEM
2 8 R$ 81,24 R$ 15.598,08

ITEM
3 9 R$ 81,24 R$ 17.547,84

ITEM
4 7 R$ 81,24 R$ 13.648,32

ITEM
5 7 R$ 81,24 R$ 13.648,32

ITEM
6 9 R$ 81,24 R$ 17.547,84
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TOTAL R$ 91.638,72

Por oportuno, esclarecemos que os 42 Cartórios
Eleitorais e os 5 Postos de Atendimento foram distribuídos em 6
grupos, conforme detalhamento no evento nº 0753604, levando-se
em conta a pesquisa realizada junto aos chefes de cartórios e
responsáveis pelos postos de atendimento, a respeito da qualidade do
sinal e ordem de preferência das operadoras de telefonia móvel que
atuam nos respectivos municípios, a fim de oportunizar a todas
operadoras a participação no certame.

Isso posto, encaminhamos o novo Termo de Referência a
V. Sa. Para aprovação e prosseguimento do processo licitatório.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 17/09/2020, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DELÚSIO JOSÉ SANTOS ANDRADE, Chefe
de Cartório, em 18/09/2020, às 09:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Técnico Judiciário, em 22/09/2020, às 07:17, 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
0764456 e o código CRC 4AC9C4F6.

0006731-10.2020.6.02.8000 0764456v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
 
À SGO.
 

Senhor Chefe,
 
Como medida preliminar ao encaminhamento do termo

de referência para aprovação da CPPE, encaminho os autos a essa
unidade para verificação da viabilidade orçamentária da contratação,
em face de não está prevista no plano das contratações
administrativas deste ano, apesar de ser uma demanda aprovada pela
CPPE.

Para efeito de reserva de crédito, no caso da existência
de sobra de recursos orçamentários, deve-se considerar o dia 01/11
como marco inicial da contratação, o que reflete numa despesa
estimada de R$ 7.636,56 para este exercício.

Por fim, solicito prioridade para este SEI.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/09/2020, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765261 e o código CRC 47804D41.

0006731-10.2020.6.02.8000 0765261v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Trata-se de nova contratação de plano de telefonia

móvel e pacote de dados, cotada em R$ 91.638,72 para 24
meses, cuja despesa é continuada e a qual sugerimos, s.m.j.,
consultar a Administração se será substitutiva do Contrato n.
04/2019 (SEI 0005890-83.2018.6.02.8000), ou se coexistirão e,
neste caso, se a gestão prevê possíveis sobras que comportem
a nova contratação, ou mesmo se será extinto algum contrato
de telefonia fixa. Em último caso, que a Administração indique
qual será a fonte de recursos para 2021, no valor de R$
45.819,36.

Memória: [R$ R$ 91.638,72 (24 meses) /2 =
R$ 45.819,36 (despesa para 2021)

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 18/09/2020, às 10:18, 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
0765683 e o código CRC 7523FAAF.

0006731-10.2020.6.02.8000 0765683v1

Despacho SGO 0765683         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 144



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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
À SGO (com cópia p/ COFIN).

 

 
Senhor Chefe,
 
Esclareço a V. Sa. que se trata de nova contratação

destinada primordialmente aos cartórios eleitorais.
Muito embora não conste, até então, da programação

orçamentária do órgão, a contratação deverá ser incluída no plano
das contratações administrativas de 2021, posto ser do interesse da
alta administração como assentado nestes autos.

Tendo em vista não ser uma despesa de grande vulto,
para o presente exercício, a reserva de crédito deverá advir das
sobras de recursos que atualmente dispomos.

Para o exercício seguinte, deverá haver, inicialmente,
remanejamento de recursos do orçamento destinado a “diárias e
ajuda de custo para servidores”, da programação da SAPEV, podendo
ser recomposto ao longo do exercício com eventuais sobras que
geralmente são reveladas.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/09/2020, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765897 e o código CRC 700E00D0.

0006731-10.2020.6.02.8000 0765897v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
À GSAD,
Sr. Secretário,
Diante do despacho SGO (0765683), encaminho os

autos eletrônicos  para análise e manifestação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/09/2020, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766074 e o código CRC 245BCDC5.

0006731-10.2020.6.02.8000 0766074v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE n. 314/2020

Observação:

Conforme Despacho GSAD (0765897), informamos que o valor
anual estimado de R$ 45.819,36 será abatido do programado na LOA 2021
para "Diárias de Servidores e Membros SAD", caso a contratação se confirme.
Vide valor do exercício no despacho doc 0765261.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 21/09/2020, às 14:51, 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
0767098 e o código CRC 5B245F8A.
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DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2020.
 
À SLC (cópia à DG e CPPE).
Assunto: Aprovação de Termo de Referência. Serviço Móvel Pessoal
(SMP) e internet móvel para os Cartórios Eleitorais e Postos de
Atendimento.

 

 

Senhora Chefe,
 
Trata-se do Termo de Referência relativo à pretendida

contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel
Pessoal (SMP) e internet móvel, primordialmente, para os Cartórios
Eleitorais e Postos de Atendimento, tendo em vista o que restou
deliberado pela CPPE, conforme registrado nas atas de eventos
nºs  0655333 e 0741692.

Esclareço, por oportuno, que a programação
orçamentária do órgão, inclusive a PLOA 2021, não previa a
contratação ora em instrução, de modo que foram necessários
ajustes orçamentários para o presente exercício e para o próximo, a
fim de viabilizar a contratação defendida pela alta administração do
Tribunal. 

Assim, uma vez realizada a reserva de crédito
correspondente à despesa (evento nº 0767097), aprovo o TR de
evento nº 0554098 e evoluo o feito à SLC para elaboração do edital
da licitação correspondente.

Peço, por fim, prioridade no trâmite destes autos, para
que seja, o mais breve possível, autorizada a fase externa do
certame.

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/09/2020, às 18:44, 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
0767495 e o código CRC 21404150.

0006731-10.2020.6.02.8000 0767495v1

Despacho GSAD 0767495         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 151



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.
Ciente acerca das ponderações constantes do

Despacho GSAD 0767495 e acerca da necessidade de
priorização de trâmite do procedimento.

 
Retornem-se os autos à Secretaria de

Administração, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/09/2020, às 08:36, 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
0769259 e o código CRC 5E8B2DBE.

0006731-10.2020.6.02.8000 0769259v1
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                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
MMiinnuuttaa  

  
PROCESSO Nº 0006731-10.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL – 
LOTE ÚNICO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXXX 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, objetivando a 
contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e 
internet móvel, de forma continuada, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Lei nº 9.472 (Lei Geral de Telecomunicações), de 02 de 
julho de 1997, o Decreto nº 2.534 (Plano Geral de Outorgas - PGO), de 02 de abril de 
1998, a Portaria nº 1.137, de 20 de dezembro de 1994, e a Norma nº 4/1994, ambas 
do Ministério das Comunicações, a Resolução ANATEL nº 477 (Regulamento do 
Serviços Móvel Pessoal – SMP), de 07 de agosto de 2007, 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 
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. 

1.2.  Todos os serviços deverão ser sob a modalidade corporativa, com o 
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com as 
especificações mínimas ou superiores às descritas no Termo de Referência (Anexo I), e 
respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da ANATEL. 

2 – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
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2.1. Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA terá o prazo de, no 
máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, com habilitação das linhas 
e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e acessórios. 
 

 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados que atenderem a 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste pregão, 
mormente no que se refere à concessão/autorização para exploração de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância (LDN). 

 

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

3.1.2. Será permitida, ainda, a participação de empresas especializadas na 
prestação dos serviços objeto da presente licitação consorciadas entre si, desde 
que apresentando uma única proposta e Termo de Compromisso de Constituição 
assinado por todos, com a indicação da empresa - líder, sendo esta responsável 
por toda negociação durante o certame. 

3.1.2.1. A participação de empresas reunidas em consórcio obedecerá às 
normas estabelecidas no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e no art. 16 do Decreto nº 
5.450/2005. 

3.1.2.2. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 
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e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

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. 
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4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA 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. 
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5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
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 da contratação; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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 
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União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES.  

 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. 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. O lance deverá ser ofertado pelo valor global da contratação, 
considerando seu prazo de vigência de 24 meses, e a totalidade de itens e 
quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I). 
 

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.  
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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 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.  

Minuta de edital de pregão eletrônico (0769707)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 159



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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; 

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.  
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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. O preço máximo fixado para a contratação   ora licitada é de R$ 
81.889,92 (oitenta e um mil e oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois 
centavos), que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

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.  
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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. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
8.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Planilha de 
Formação de Preços, no modelo do Anexo I-A. 
 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 
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9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, 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 Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 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 
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de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, 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 
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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 Econômico-financeira: certidão negativa de falência ou 
concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 90 
(noventa) dias da data de abertura do certame.  

 

9.10.4. Qualificação Técnica: 

a) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada a 
licitante; 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto deste Pregão, mediante cópia do contrato de 
concessão ou do termo de autorização para a Prestação de Serviço 
Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada pelo poder concedente nos 
termos da legislação em vigor, ou da publicação do seu extrato no Diário 
Oficial da União.  

c) Em se tratando de empresas reunidas em consórcio, cada empresa 
consorciada deverá apresentar Atestados de Capacidade Técnica 
relativa à participação no consórcio, de maneira que o somatório das 
capacidades técnicas comprove aptidão para o desempenho de 
atividade compatível em características e prazos com o objeto da 
licitação. 

c.1) Comprovação de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, se for o caso, com indicação da 
empresa- líder, que deverá atender às condições de liderança 
estipuladas no Edital e será a representante das consorciadas 
perante a União. 

 

9.11.  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: 
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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 do objeto licitado; 

d) conter o preço unitário, total e global proposto para o objeto licitado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante 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. 
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

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. 
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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 25.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de 
disponibilização dos serviços em conformidade com este edital.  
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
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15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 
15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da 
obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar 
a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. 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; 
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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; 

X – não assinar o contrato. 

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

 
17.3. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa 
e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

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

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

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

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

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

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes. 
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17.3.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do subitem 
anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

Ativação/desativação de serviços (caixa postal, 
encaminhamento de chamadas, identificação de 
chamadas), para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato 0,4 

Cobrança fora do prazo estabelecido na 
regulamentação pertinente 

0,4 

Cobrança por serviços não prestados 0,4 

Deixar de informar e apresentar o preposto ou 
consultor ao CONTRATANTE, para cada dia de atraso 

0,4 

Desativação em definitivo de linhas, para cada 24 
horas de atraso 

0,4 

Restabelecimento de linha suspensa 
temporariamente, para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Suspensão temporária de linhas, para cada 24 horas 
de atraso 

0,4 

Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4 

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do 
aparelho e SIM CARD), para cada dia de atraso 

0,5 

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do 
CONTRATANTE), para cada 48 horas de atraso 

0,5 

Apresentação de informações ou esclarecimentos, 
para cada 24 horas de atraso 

0,5 

Fornecimento de SIM CARDs (backup), para cada dia 
de atraso 

0,5 

Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5 

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

1,0 
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 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

caso fortuito 

Manutenção corretiva (casos isolados), para cada 8 
horas de atraso 

1,0 

Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8 horas 
de atraso 

1,0 

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

1,0 

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto 
ou roubo, para cada dia de atraso 

1,0 

Reposição ou reparo de dispositivos por defeito 
coberto pela garantia, para cada dia de atraso 

1,0 

 

17.4.1. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo de 
faturamento. 

17.4.2. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, de 
forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

17.5.  Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês seja 
igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento 
parcial do objeto. 

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

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

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

17.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93. 

17.10.  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 
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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. 

17.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

17.13. 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. 

 
17.14.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
17.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 

18.1. O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento dos 
serviços. 

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

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

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

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

18.6. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes 
desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias. 

 
18.7. 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 
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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° 167674  - 
Natureza da Despesa n° 339040. 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante estão disponíveis na Minuta do 
Contrato (Anexo III). 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada estão disponíveis na Minuta do Contrato 
(Anexo III). 
 
23- DO REAJUSTE 

 
23.1. As disposições relativas ao reajuste estão disponíveis na Minuta do 
Contrato (Anexo III). 
 
24- DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

 
24.1. As disposições relativas aos níveis de serviço  estão disponíveis na 
Minuta do Contrato (Anexo III). 
 
 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
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ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

 
25.14. 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. DO OBJETO 

I. 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 deste Termo de Referência, por um período 
inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado. 

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

  

2. DA JUSTIFICATIVA E DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

I. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de 
telefonia móvel pessoal (SMP) e internet móvel para a comunicação de 
autoridades, servidores e funcionários, do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas – TRE/AL, principalmente dos Cartórios Eleitorais, no 
suporte às atividades habituais de trabalho, principalmente quando em 
trânsito ou em atividades remotas, de maneira que o tempo e o custo 
dispendidos nos processos de tomada de decisão sejam reduzidos de 
forma significativa, ao passo em que as situações urgentes ou 
emergenciais solucionadas mais prontamente. 

II. O serviço de telefonia móvel pessoal com acesso à internet e 
fornecimento de smartphones em comodato, passou a ser muito 
importante no desenvolvimento das ações institucionais, pois é a partir 
dessa tecnologia que a transmissão das informações entre os 
servidores ocorre de maneira mais eficaz, tanto na comunicação por 
voz como por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, que 
permitem o compartilhamento de imagens, vídeos, áudios e 
documentos, etc, ou ainda por aplicativos de videoconferência, 
evitando, de certa forma, aglomeração ou encontros presenciais com 
outras pessoas, mitigando assim o risco de contaminação diante da 
pademia de Covid-19 enfrentada atualmente. 

III. Além disso, a contratação pretende proporcionar comunicação 
móvel que atenda às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral do 
Alagoas, especialmente dos Cartórios Eleitorais, tendo como objetivo 
principal o atendimento das funções institucionais, estratégicas e 
organizacionais, de forma contínua, tanto no período não eleitoral 
quanto no período eleitoral. 
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IV. Da mesma forma, é cada vez mais imprescindível o acesso às 
informações e às diversas ferramentas de comunicação para a 
realização de atividades dos servidores e magistrados, bem como o 
uso da comunicação de dados para a celeridade das atividades usuais 
do trabalho, em especial nos períodos eleitorais. Para isso, é 
necessário o uso de novas tecnologias de comunicação que possam 
acompanhar a mobilidade desses colaboradores em suas tarefas, 
inclusive no exercício da comunicação institucional e do poder de 
polícia em período eleitoral, aumentando a produtividade do resultado 
final esperado (interesse público). 

V. Assim, como a forma de comunicação tem mudado 
substancialmente do serviço de voz para as mídias sociais, não faz 
mais sentido a contratação por planos de tarifação por minutos de voz 
para as diversas modalidades dessa categoria, devido ao uso cada vez 
menor desse serviço. Por esta razão as operadoras migraram o foco 
para venda de pacotes de dados com pacotes de voz ilimitado, 
inclusive para ligações locais e de longa distância, como é o caso dos 
planos controle comercializados pelas operadoras atualmente. 

VI. Portanto, em adequação a essa nova realidade, objetiva-se a 
contratação de pacotes de voz ilimitados, incluindo pacotes de dados 
para acesso à internet, melhores dimensionados para atender à 
demanda de tráfego de dados de forma satisfatória, em cada ciclo 
mensal, aos serviços disponibilizados pelo Tribunal de forma online, 
como e-mails, sistemas administrativos e judiciais, inclusive para 
propiciar a realização de intimações ou citações via mensagens 
instantâneas (whatsapp), em harmonia com os normativos mais 
recentes do TRE/AL e do TSE. 

VII. Por outro lado, essa modalidade de contratação implicará, 
consequentemente, na redução dos custos com telefonia fixa nos 
cartórios eleitorais, bastando para tal que seja priorizado o uso da 
linha de telefonia móvel para a realização das chamadas telefônicas 
do dia a dia. 

VIII. No tocante ao período de 24 (vinte e quatro) meses da 
contratação, convém esclarecer que se trata de serviços de natureza 
contínua, com implicações em custos de investimentos e consequente 
prazo de amortização (relativamente aos smartphones fornecidos em 
regime de comodato), além do que esse prazo influencia diretamente 
no valor das propostas, na medida em que forem balizados os custos-
benefícios dos investimentos. 

  

2. DO ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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I. A presente contratação está inserida no macrodesafio 
institucional " Instituição da governança Judiciária", como prevê o 
Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
para o período 2016 - 2021. 

  

4. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

I. A descrição da solução como um todo abrange a prestação de 
serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal – SMP) e internet 
móvel, com pacotes ilimitados de voz e pacotes de dados de no 
mínimo 8 GB, via rede móvel disponível nacionalmente com tecnologia 
digital, com fornecimento de terminais móveis smartphones e 
SIMCards em regime de comodato, que deverão ser inicialmente 
distribuídos para os Cartórios das Zonas Eleitorais e Postos de 
Atendimento, conforme quadro abaixo: 

ZONA 
ELEITORAL 

MUNICÍPIO 
SEDE 

ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP 

1 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

2 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

3 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

5 VIÇOSA 
RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, 
CEP 57700-000 

01 

6 ATALAIA 
AV. PEDRO PEREIRA ACIOLI, S/N, 
JOSÉ PAULINO, CEP 57690-000 

01 

7 CORURIPE 
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS 
WANDERLEY, COMENDADOR TERCIO 
WANDERLEY, CEP 57230-000 

01 

8 PILAR 
PRAÇA MARECHAL FLORIANO 
PEIXOTO, 337, CENTRO, CEP 57150-
000 

01 

9 MURICI 
RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N, 
CENTRO, CEP 57820-000 

01 

10 
PALMEIRA DOS 
ÍNDIOS 

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, 
CENTRO, CEP 57600-010 

01 

11 
PÃO DE 
AÇÚCAR 

AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 
949, CENTRO, CEP 57400-000 

01 

12 
PASSO DE 
CAMARAGIBE 

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, 
CENTRO, CEP 57930-000 

01 

13 PENEDO 
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM 
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP 
57200-000 

01 
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ZONA 
ELEITORAL 

MUNICÍPIO 
SEDE 

ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP 

14 PORTO CALVO 
RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, 
CEP 57900-000 

01 

14 
MARAGOGI 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

PÇA BATISTA ACIOLY, 41, CENTRO, 
CEP 57955-000 

01 

15 RIO LARGO 
AV. PRESIDENTE FERNANDO COLLOR 
DE MELO, 48, TABULEIRO DO PINTO, 
CEP 57100-000 

01 

16 
SÃO JOSÉ DA 
LAJE 

PÇA. OSMAN COSTA PINO, S/N, 
CENTRO, CEP 57860-000 

01 

16 

COLÔNIA 
LEOPOLDINA 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 
09, CENTRO, CEP 57975-000 

01 

17 
SÃO LUÍS DO 
QUITUNDE 

RUA COELHO CAVALCANTE, 73, 
CENTRO, CEP 57920-000 

01 

18 
SÃO MIGUEL 
DOS CAMPOS 

RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 
51, CENTRO, CEP 57240-078 

01 

19 
SANTANA DO 
IPANEMA 

AV. PRESIDENTE DUTRA, 385, BR 
316, MONUMENTO, CEP 57500-000 

01 

20 TRAIPU 
RUA ISMAR DE GOES MONTEIRO, 
S/N, CENTRO, CEP 57370-000 

01 

21 
UNIÃO DOS 
PALMARES 

RUA MARECHAL DEODORO DA 
FONSECA, S/N, CENTRO, CEP 57800-
000 

01 

22 ARAPIRACA 
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP 57312-
630 

01 

26 
MARECHAL 
DEODORO 

RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 
225, CENTRO, CEP 57160-000 

01 

27 MATA GRANDE 
PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ, 14, 
CENTRO, CEP 57540-000 

01 

28 QUEBRANGULO 
RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, 
CEP 57750-000 

01 

29 BATALHA 
RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, 
CENTRO, CEP 57420-000 

01 

31 MAJOR ISIDORO 
RUA PROFA. MARIA JOSÉ DE R. 
BARROS, S/N, FÓRUM ELEITORAL, 
CENTRO, CEP 57580-000 

01 

33 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

34 
TEOTÔNIO 
VILELA 

RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, 
CENTRO, CEP 57265-000 

01 

37 
PORTO REAL 
DO COLÉGIO 

AV. GOVERNADOR MOACIR 
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP 
57290-000 

01 

37 IGREJA NOVA RUA VEREADOR DJALMA RAPOSO, 01 
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ZONA 
ELEITORAL 

MUNICÍPIO 
SEDE 

ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP 

(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

53, CENTRO, CEP 57280-000 

39 ÁGUA BRANCA 
RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, 
CENTRO, CEP 57490-000 

01 

40 
DELMIRO 
GOUVEIA 

RUA OLAVO BILAC, 318, CENTRO, 
CEP 57480-000 

01 

40 
PIRANHAS 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, 
CEP 57460-000 

01 

44 
GIRAU DO 
PONCIANO 

AVENIDA PROGRESSO, 360, 
PROGRESSO, CEP 57360-000 

01 

45 IGACI 
RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 
53, CENTRO, CEP 57620-000 

01 

46 CACIMBINHAS 
RUA CLARINDO AMORIM, S/N, 
CENTRO, CEP 57570-000 

01 

47 CAMPO ALEGRE 
AV. JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495, 
CENTRO, CEP 57250-000 

01 

48 BOCA DA MATA 
RUA LADISLAU COIMBRA, 128, 
CENTRO, CEP 57680-000 

01 

48 
MARIBONDO 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

RUA PADRE ABELARDO ROMEIRO 
PEREIRA, S/N, CENTRO, CEP 57670-
000 

01 

49 
SÃO 
SEBASTIÃO 

RUA VEREADORA MARIA JOSÉ 
PEREIRA PACHECO, 01, CENTRO, 
CEP 57275-000 

01 

50 MARAVILHA 
PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, 
CENTRO, CEP 57520-000 

01 

51 
SÃO JOSÉ DA 
TAPERA 

AV. MANOEL MACIANO, 418, 
CENTRO, CEP 57445-000 

01 

53 
JOAQUIM 
GOMES 

PRAÇA LAURENTINO GOMES DE 
BARROS, 02, CENTRO, CEP 57980-
000 

01 

54 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

55 ARAPIRACA 
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP 57312-
630 

01 

II. As características básicas dos itens são descritas no quadro 
abaixo, sendo que o agrupamento em um único objeto dos serviços 
individuais para comunicação de voz e dados, levou em consideração 
as questões técnicas, uma vez que não podem ser separados e 
oferecidos por operadoras diferentes, pois todos eles, incluindo o 
serviço de internet móvel, guardam correlação entre si. 

III. Os serviços objeto da contratação são subdivididos por itens, 
conforme quadro abaixo, a fim de serem disputados entre os licitantes 
interessados de forma autônoma e independente em relação aos 
demais. 
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

1 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO DOS 
PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e 
ARAPIRACA. 

07 

2 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 

08 
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, MARECHAL 
DEODORO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE. 

3 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: MATA GRANDE, QUEBRANGULO, 
BATALHA, MAJOR ISIDORO, ÁGUA BRANCA, 
PORTO REAL DO COLÉGIO, IGREJA NOVA, BOCA 
DA MATA e MARIBONDO 

09 

4 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO DE 
CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, 

07 
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

TRAIPU, MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA. 

5 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO CALVO, SANTANA 
DO IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA, PIRANHAS e 
JOAQUIM GOMES. 

07 

6 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE 
AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, 
COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU 
DO PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE. 

09 
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5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-
se na categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019. 

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

  

6. DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

I. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet 
móvel deverão ser de característica pós-pago, tecnologia digital, sendo 
que os acessos habilitados com serviço de dados, deverão ser com 
tecnologia que permita fazer e receber ligações, e, conexão à internet 
tipo 3G/4G ou superior, onde haja disponibilidade, sem a necessidade 
de habilitação de outro equipamento. 

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

III. Quando uma linha atingir o limite do pacote de dados ativado, a 
CONTRATADA não poderá interromper a conexão de dados nem o sinal 
de voz, podendo, nesse caso, se houver amparo legal vigente, limitar a 
velocidade até o fim do ciclo mensal. 

IV. A CONTRATADA deverá até a data da assinatura do contrato 
cobrir, obrigatoriamente, com o Serviço Móvel Pessoal, rede GSM, 3G 
e/ou 4G, no mínimo, 70% da área urbana e 100% da área (outdoor) 
onde estão localizados o prédio sede do TRE/AL, no município de 
Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, 6º andar, Farol, 
Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, bem como os Cartórios Eleitorais e 
Postos de Atendimento, localizados nos municípios e endereços 
indicados no quadro do item 4.I, de acordo com os itens adjudicados. 

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

VI. A cobertura poderá se dar através de rede própria ou por 
contrato de roaming com outras operadoras e a comprovação será por 
meio de declaração, na forma do § 4º do art. 26 do Decreto nº 
10.024/2019. 
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VII. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao 
usuário final, em caso de falhas/defeitos nos SIMCards em uso, a 
CONTRATADA deverá fornecer chips SIMCards de reserva, nas 
quantidades previstas no quadro do item 4.III. 

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

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

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

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

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

a. Habilitação; 

b. Escolha ou troca de número; 

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

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

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

f. Reativação de número de linha; 

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

h. Adicional de chamadas; 

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

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

XIV. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de 
comunicação deverão ser habilitados e aptos para funcionamento nos 
principais centros urbanos, especialmente nas capitais, com as 
franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço, 
incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet. 

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

XVI. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, 
deverão ser bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos 
serviços de dados em deslocamento internacional, chamadas para 
códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), 
Hora Certa (130) e similares, serviços recebidos a cobrar (SMS), salas 
de jogos e de bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS, e 
quaisquer outros serviços tarifados não cobertos pelo contrato. O 
bloqueio deverá ser executado no sistema da operadora e não através 
dos aparelhos celulares. 

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

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

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

  

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

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

  

8. DA SUSTENTABILIDADE 

I. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução 
dos serviços, deverá fornecer bens que não contenham substâncias 
perigosas em concentração acima da recomendada, bem como ficar 
encarregada de promover o descarte adequado dos aparelhos, 
baterias e demais materiais recolhidos, seja quando do encerramento 
do contrato, por ocasião da substituição por outros, ou quando forem 
danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da Lei nº 
12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

II. Os equipamentos eletrônicos fornecidos não deverão 
conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada 
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

  

9. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

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

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

III. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de 
até 7 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e materiais 
fornecidos, com a consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 
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IV. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não 
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo. 

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

  

10. DO PAGAMENTO 

I. O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento 
dos serviços. 

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

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

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

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

VI. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados 
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo 
de até 60 (sessenta) dias. 

VII. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 
convencionado que os encargos moratórios devidos pelo 
CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por cento ao ano), pro rata die, 
apurados desde a data do primeiro dia útil de atraso até a data do 
efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: EM = I x N x VP, onde: 
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EM= Encargos moratórios. 

I= Índice de atualização financeira = 
0,0001644. 

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

VP= Valor da parcela vencida. 

  

11. REAJUSTE DE PREÇOS 

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

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

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

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

  

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

II. Designar formalmente o gestor e o fiscal para o 
acompanhamento da execução contratual, podendo ainda ser 
designado um fiscal técnico, para acompanhar diretamente o serviço, 
ordenar correções e monitorar interrupções e demais falhas na 
execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor. 

III. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas 
as medidas corretivas necessárias. 
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IV. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA. 

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

VI. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA. 

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

VIII. Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha 
correspondente, nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo do 
aparelho, devendo encaminhar o respectivo Boletim de Ocorrência 
(B.O.). 

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

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

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

  

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

IV. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar 
ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
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V. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de 
vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções 
programadas. 

VI. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por 
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por 
dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, 
e/ou a quem esta designar, um atendimento diferenciado por meio de 
consultoria especializada, disponível em horário comercial. 

VII. Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 dias 
após a assinatura do contrato, um preposto ou consultor, baseado em 
Maceió/AL, com poderes de decisão para representar a CONTRATADA, 
principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos 
serviços objeto deste Termo de Referência. 

VIII. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas, por intermédio do preposto ou consultor, designado para o 
acompanhamento do contrato. 

IX. Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto 
ou consultor, além do contato telefônico dos superiores hierárquicos, 
de modo a garantir o atendimento das demandas solicitadas pelos 
fiscais do Contrato. 

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

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

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

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

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

XV. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
CONTRATANTE. 
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XVI. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras 
empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do 
serviço. 

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

XVIII. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações 
realizadas por meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua 
rede de telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições 
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações. 

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

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

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

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

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

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

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

XXVI. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de 
número, entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço 
eventualmente solicitado, somente pelo gestor do contrato. 
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XXVII. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização 
dos serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com 
os aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às 
especificações mínimas previstas neste Termo de Referência, bem 
como promover a substituição de todos os aparelhos por outros novos, 
a cada 24 meses ou a cada renovação contratual, observando as 
especificações técnicas exigidas e a evolução tecnológica dos 
equipamentos. 

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

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

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

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia, 
conforme laudo emitido pela assistência técnica autorizada, a 
substituição ou o reparo do aparelho deverá ser feita em até 
15 (quinze) dias, contados a partir da notificação à 
CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o 
CONTRATANTE. 

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

XXX. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer 
natureza, inclusive perda, roubo ou furto, ou dano por uso indevido do 
aparelho, disponibilizar um novo aparelho com o mesmo código de 
acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias, podendo efetuar, caso 
queira, a cobrança do equipamento extraviado ou danificado ao 
CONTRATANTE. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual 
ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) 
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE. 

XXXI. A CONTRATADA deverá fornecer, a título de backup para casos 
de defeito, extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 15% (dez por 
cento) das quantidades de cada tipo de aparelho, devendo considerar 
que eventuais frações equivalerão ao próximo número inteiro, sem 
qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, que serão armazenados 
pela área responsável para agilizar substituições no caso de defeito ou 
extravio de aparelho. 
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XXXII. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de 
acordo com os prazos de habilitação definidos deste Termo de 
Referência, incluindo todos os acessórios necessários à plena 
utilização dos serviços contratados, tais como carregador de bateria, 
cabos de dados, manual do usuário etc. 

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

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

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

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

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

  

14. DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

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

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

III. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar 
Relatórios de qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, no formato sintético ou analítico, com o 
objetivo de comprovar a qualidade do serviço prestado. 
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IV. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item 
anterior está descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro 
de 2011, que aprovou o Regulamento de Gestão da Qualidade da 
Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP. 

V. As interrupções programadas dos serviços deverão ser 
comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) 
dias úteis. 

VI. Será considerada como “falha sistêmica” aquela que 
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de 
realizar qualquer um dos seus serviços básicos (trafegar dados, 
originar ou receber chamadas). 

VII. A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na tabela 
abaixo, durante a execução do contrato. 

Atividade Prazo Marco para contagem do prazo 

Portabilidade numérica 3 dias corridos 
A contar do início da liberação dos 
números pela operadora doadora 

Ativação de novas linhas (incluindo a 
entrega do aparelho e SIM CARD) 

15 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Desativação em definitivo de linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor 

Suspensão temporária de linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor 

Restabelecimento de linha suspensa 
temporariamente 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de número 48 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de SIM CARD (utilização do 
estoque de posse do CONTRATANTE) 

48 horas A contar da solicitação do gestor 

Ativação/desativação de serviços 
(caixa postal, encaminhamento de 
chamadas, identificação de 
chamadas) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (casos 
isolados) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (falha 
sistêmica) 

8 horas A contar da solicitação do gestor 

Fornecimento de SIM CARDs 
(backup) 

10 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Reposição de dispositivos por 
extravio, perda, furto ou roubo 

15 dias corridos 
A contar da comunicação do gestor, 
em conjunto com a apresentação do 
B.O. 

Reposição ou reparo de dispositivos 
por defeito coberto pela garantia 

15 dias corridos A contar da comunicação do gestor 

Apresentação de informações ou 
esclarecimentos 

24 horas A contar da solicitação do gestor 
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15. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

I. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão 
contratados com o fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de 
comodato, de SIMCards e aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e 
respeitando as seguintes especificações mínimas: 

a. Aparelho Smartphone homologado pela Anatel, com 
sistema operacional Android 9 ou IOS 10. 

b. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/190 0 MHz). 

c. Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no 
mesmo aparelho. 

d. Rede de dados 3G/4G nos padrões autorizados pela 
ANATEL. 

e. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 
2,0 GHz ou de 8 núcleos (Octa-Core) com velocidade de 1,6 
GHz. 

f. Memória de armazenamento interna de 32 GB. 

g. Memória RAM de 3 GB. 

h. Tamanho de tela de 5 Polegadas na diagonal, com 
touchscreen e multitouch. 

i. Bateria tipo lítio, com capacidade de 3.000 mAh. 

j. Câmera traseira com 12 MegaPixels e câmera frontal com 
no mínimo 5 MegaPixels. 

k. Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi fi (802.11 b/g/n), roteador 
wi fi, Bluetooth 4.2 ou superior, conexão com PC via USB. 

l. Sensor de GPS e de autorrotação de tela. 

m. Leitor de impressões digitais. 

n. Acessórios: carregador bivolt, fones de ouvido, cabo USB, 
extrator de chip (quando aplicável), manual de instruções de 
uso do aparelho em português (impresso em papel ou online). 

o. Funcionalidade: vibração, viva voz, conferência, registro 
de chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do 
uso de dados, modo avião, chamada em espera, Browser com 
suporte a html/HTML5, predição de texto, acesso ao celular por 
senha e impressão digital, suporte a conta de e mail, 
visualização de documentos (tipo doc, xls, pdf), localização do 
celular para o caso de perda ou roubo, quando disponível pelo 
sistema operacional. 
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p. SIMCard com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM 
(3FF) e nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou 
superior, compatível com os smartphones fornecidos. 

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

III. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da 
CONTRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do 
contrato ou quando forem substituídos. 

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

V. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, Seção de Patrimônio, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, 6º 
andar, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, no horário das 13h às 
19h, de segunda a quinta-feira e das 7h30mim às 13h30mim. 

  

16. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Após a assinatura do Termo de Contrato ou do recebimento da 
nota de empenho, a CONTRATADA terá o prazo de, no máximo, 
15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, com habilitação 
das linhas e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e 
acessórios. 

  

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

b. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame; 
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c. ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d. não mantiver a proposta; 

e. falhar ou fraudar a execução do Contrato; 

f. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

II. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, aplicar as seguintes sanções: 

a. advertência; 

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

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

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

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

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

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

III. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do subitem 
anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de 
multa. 
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IV. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei 
nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por 
praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; ou demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

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

  

Ocorrências Percentual de multa sobre o valor mensal do faturado do contrato (%) 

Ativação/desativação de serviços 
(caixa postal, encaminhamento 
de chamadas, identificação de 
chamadas), para cada 24 horas 
de atraso 

0,4 

Cobrança de valores em 
desacordo com o contrato 

0,4 

Cobrança fora do prazo 
estabelecido na regulamentação 
pertinente 

0,4 

Cobrança por serviços não 
prestados 

0,4 

Deixar de informar e apresentar o 
preposto ou consultor ao 
CONTRATANTE, para cada dia de 
atraso 

0,4 

Desativação em definitivo de 
linhas, para cada 24 horas de 
atraso 

0,4 

Restabelecimento de linha 
suspensa temporariamente, para 
cada 24 horas de atraso 

0,4 

Suspensão temporária de linhas, 
para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Troca de número, para cada 48 
horas de atraso 

0,4 

Ativação de novas linhas 
(incluindo a entrega do aparelho 
e SIM CARD), para cada dia de 

0,5 
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Ocorrências Percentual de multa sobre o valor mensal do faturado do contrato (%) 

atraso 

Troca de SIM CARD (utilização do 
estoque de posse do 
CONTRATANTE), para cada 48 
horas de atraso 

0,5 

Apresentação de informações ou 
esclarecimentos, para cada 24 
horas de atraso 

0,5 

Fornecimento de SIM CARDs 
(backup), para cada dia de atraso 

0,5 

Portabilidade numérica, para cada 
dia de atraso 

0,5 

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

1,0 

Manutenção corretiva (casos 
isolados), para cada 8 horas de 
atraso 

1,0 

Manutenção corretiva (sistêmica), 
para cada 8 horas de atraso 

1,0 

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

1,0 

Reposição de dispositivos por 
extravio, perda, furto ou roubo, 
para cada dia de atraso 

1,0 

Reposição ou reparo de 
dispositivos por defeito coberto 
pela garantia, para cada dia de 
atraso 

1,0 

VI. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo 
de faturamento. 

VII. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

VIII. Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês 
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o 
descumprimento parcial do objeto. 
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IX. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal. 

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

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

XII. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do 
art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

XIII. 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. 

XIV. O período de atraso será contado em dias corridos. 

XV. 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. 

XVI. 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. 

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

I. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em 
conta o critério de menor preço por item, sendo vencedora a que 
apresentar o menor valor do item para o total de 24 meses. 

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

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

IV. Os preços máximos estimados por item, de acordo com pesquisa 
de mercado, são: 
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ITEM QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

PARA 24 MESES 

ITEM 1 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 2 08 R$ 81,24 R$ 15.598,08 

ITEM 3 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 

ITEM 4 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 5 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 6 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 
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ANEXO I-A 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

  

ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL  

PARA 

24 MESES (R$) 

1 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO 

DOS PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e 

ARAPIRACA. 

07     

2 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, 

MARECHAL DEODORO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE. 

08     
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL  

PARA 

24 MESES (R$) 

3 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: MATA GRANDE, 

QUEBRANGULO, BATALHA, MAJOR ISIDORO, ÁGUA 

BRANCA, PORTO REAL DO COLÉGIO, IGREJA 

NOVA, BOCA DA MATA e MARIBONDO 

09     

4 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO 

DE CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, TRAIPU, 

MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA. 

07     

5 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

07     
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL  

PARA 

24 MESES (R$) 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO 

CALVO, SANTANA DO IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA, 

PIRANHAS e JOAQUIM GOMES. 

6 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, 

PÃO DE AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, 

COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO 

PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE. 

09     

  

Marca e modelo do smartphone ofertado em comodato   
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ANEXO II 

                                              PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 

CONTRATO N° XX/2019 

Processo nº 0006731-10.2020.6.02.8000 

MINUTA 

Contrato de Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) e internet móvel, nas 
modalidades Local e Longa Distância 
Nacional (LDN), que entre si celebram a 
União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa 
______________. 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu 
de Andrade. Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta 
cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., n.º 
..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob n° ..................., daqui 
por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) .................., 
residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro ........., nesta, portador da CI 
sob n.º .............., inscrito no CPF/MF sob n° ................., resolvem celebrar o 
presente Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP)  e internet móvel, 
nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com fulcro na Lei n° 
10.520/02, no Decreto 10.024/2019, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo serem observadas as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro 2019, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de 
Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – 
PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das 
Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 
07/08/2007, Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 
11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, 
ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01, a qual adota a aplicação do 
SICAF na Secretaria deste Tribunal. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução nº 
15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas de 
contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações 
gerais, Norma de Contratação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  E DO PRAZO DE INÍCIO DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

O presente contrato tem como objeto a 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 deste Termo de Referência, 
por um período inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO – O smartphone ofertado em comodato será da marca 
xxx e modelo xxxx. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Todos os itens se referem à prestação de serviços no 
plano pós-pago. 

PARÁGRAFO QUARTO - Após a assinatura deste  Contrato, a CONTRATADA terá 
o prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, 
com habilitação das linhas e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e 
acessórios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  

A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante 
o regime de empreitada por preço unitário, conforme condições estabelecidas no 
Pregão Eletrônico n.º xx/2020 e seus Anexos, e na proposta da contratada, lançada 
no evento SEI nº XXXX. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços 
constantes de sua proposta, constantes na tabela abaixo,  sendo que o valor global 
estimado para a presente contratação de R$ XX (XXXX), considerando sua vigência 
de 24 (vinte e quatro) meses.  

 

item Descrição básica Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total para 
24 meses (R$) 
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1 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do  
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: 
ATALAIA, PENEDO, UNIÃO 
DOS PALMARES, 
CACIMBINHAS, SÃO 
SEBASTIÃO e ARAPIRACA. 

 

07   

2 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 

08   
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franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: MACEIÓ, 
RIO LARGO, MARECHAL 
DEODORO e SÃO LUÍS DO 
QUITUNDE. 
 

3 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: MATA 
GRANDE, QUEBRANGULO, 
BATALHA, MAJOR ISIDORO, 
ÁGUA BRANCA, PORTO REAL 
DO COLÉGIO, IGREJA 

09   
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NOVA, BOCA DA MATA e 
MARIBONDO 
 

4 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: 
CORURIPE, MURICI, PASSO 
DE CAMARAGIBE, SÃO 
MIGUEL DOS CAMPOS, 
TRAIPU, MARAVILHA e SÃO 
JOSÉ DA TAPERA. 
 

07   

5 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 

07   
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smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: VIÇOSA, 
PILAR, PORTO CALVO, 
SANTANA DO IPANEMA, 
DELMIRO GOUVEIA, 
PIRANHAS e JOAQUIM 
GOMES. 
 

6 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 

09   
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Estado de Alagoas: 
PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO 
DE AÇÚCAR, MARAGOGI, 
SÃO JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA 
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO 
VILELA, GIRAU DO 
PONCIANO, IGACI e CAMPO 
ALEGRE. 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estão inclusos nos valores acima todos os tributos e encargos  
decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento 
dos serviços. 

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

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

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

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

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados 
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de até 60 
(sessenta) dias. 

 
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 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0769707)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 217



66 
 

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 

 

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

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

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

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

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 2020 - PTRES 
167674, Elemento de Despesa 339040, compromissados pela Nota de Empenho nº xx, 
de xx de xxxx de 2020, no valor de R$ xxxx.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

1) Cumprir fielmente o que estabelece este contrato e o Termo de 
Referência, em especial no que se refere à implantação, operação e níveis de 
serviço; 

2) Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) 
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes 
aos serviços a serem prestados; 
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3) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito 
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como assegurar os direitos e 
cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da 
ANATEL; 

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

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

6) Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por telefone 
ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) 
dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta 
designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, 
disponível em horário comercial; 

7) Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 dias após a 
assinatura do contrato, um preposto ou consultor, baseado em Maceió/AL, com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no 
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste 
contrato; 

8) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, por 
intermédio do preposto ou consultor, designado para o acompanhamento do 
contrato; 

9) Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto ou consultor, 
além do contato telefônico dos superiores hierárquicos, de modo a garantir o 
atendimento das demandas solicitadas pelos fiscais do Contrato; 

10) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, 
de modo a obter uma operação correta e eficaz; 

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

12) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

13) Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de 
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
preços contratados no processo licitatório; 
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14) Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

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

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

17) Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não 
seja em absoluto cumprimento do contrato; 

18) Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por 
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de 
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações; 

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

20) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação; 

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

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

23) O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por 
solicitação de representante credenciado do CONTRATANTE; 

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

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

26) Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, 
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente 
solicitado, somente pelo gestor do contrato; 
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27) Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos 
serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os 
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações 
mínimas previstas neste Termo de Referência, bem como promover a 
substituição de todos os aparelhos por outros novos, a cada 24 meses ou a 
cada renovação contratual, observando as especificações técnicas exigidas e a 
evolução tecnológica dos equipamentos; 

28) Fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços conforme 
este contrato; 

29) Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito 
desde que não constatado uso indevido do equipamento: 

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

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia, 
conforme laudo emitido pela assistência técnica autorizada, a 
substituição ou o reparo do aparelho deverá ser feita em até 15 (quinze) 
dias, contados a partir da notificação à CONTRATADA, e não pode 
representar nenhum ônus para o CONTRATANTE. 

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

30) Disponibilizar, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive 
perda, roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho,  um novo 
aparelho com o mesmo código de acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias, 
podendo efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou 
danificado ao CONTRATANTE. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser 
igual ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) 
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE; 

31) Fornecer, a título de backup para casos de defeito, extravio, perda, furto 
ou roubo, pelo menos 15% (dez por cento) das quantidades de cada tipo de 
aparelho, devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao próximo 
número inteiro, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, que serão 
armazenados pela área responsável para agilizar substituições no caso de 
defeito ou extravio de aparelho; 

32) Entregar os aparelhos móveis ao CONTRATANTE de acordo com os 
prazos de habilitação definidos neste contrato, incluindo todos os acessórios 
necessários à plena utilização dos serviços contratados, tais como carregador 
de bateria, cabos de dados, manual do usuário etc. Constatada divergência 
com a especificação técnica exigida ou qualquer defeito de operação, os 
respectivos aparelhos serão recusados, ficando a CONTRATADA obrigada a 
apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos 
aparelhos; 
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33) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados. 

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

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

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

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 

 

1) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
mencionados; 

2) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, 
acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas; 

3) É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato; 
4) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada 

pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

5) A contratada responde diretamente, em seu nome, por danos ou prejuízos 
decorrentes da ação de subcontratados, quando necessários à prestação dos 
serviços contratados. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

A Contratante se obriga a: 
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1) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido neste Contrato; 

2) Designar formalmente o gestor e o fiscal para o acompanhamento da 
execução contratual, podendo ainda ser designado um fiscal técnico, 
para acompanhar diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar 
interrupções e demais falhas na execução do objeto, servindo como um 
auxiliar ao gestor; 

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

4) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA; 

5) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário; 

6) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA; 

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

8) Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha correspondente, nas 
hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo do aparelho, devendo 
encaminhar o respectivo Boletim de Ocorrência (B.O.); 

9) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis; 

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

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

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data 
de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à obtenção 
de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a 60 (sessenta) 
meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993. 
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CLÁUSULA DEZ – DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

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

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

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

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

PARÁGRAFO QUARTO - As interrupções programadas dos serviços deverão ser 
comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. 

PARÁGRAFO QUINTO - Será considerada como “falha sistêmica” aquela que 
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer 
um dos seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas). 

PARÁGARAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na tabela 
abaixo, durante a execução do contrato. 

Atividade Prazo Marco para contagem do prazo 

Portabilidade numérica 3 dias corridos 
A contar do início da liberação dos 
números pela operadora doadora 

Ativação de novas linhas 
(incluindo a entrega do 
aparelho e SIM CARD) 

15 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Desativação em definitivo de 
linhas 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Suspensão temporária de 
linhas 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Restabelecimento de linha 
suspensa temporariamente 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de número 48 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de SIM CARD (utilização 
do estoque de posse do 

48 horas A contar da solicitação do gestor 
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Ativação/desativação de 
serviços (caixa postal, 
encaminhamento de 
chamadas, identificação de 
chamadas) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (casos 
isolados) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (falha 
sistêmica) 

8 horas A contar da solicitação do gestor 

Fornecimento de SIM CARDs 
(backup) 

10 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Reposição de dispositivos por 
extravio, perda, furto ou roubo 

15 dias corridos 
A contar da comunicação do gestor, em 
conjunto com a apresentação do B.O. 

Reposição ou reparo de 
dispositivos por defeito coberto 
pela garantia 

15 dias corridos A contar da comunicação do gestor 

Apresentação de informações 
ou esclarecimentos 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

  

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o contratado que, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal; 

X- não assinar o contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” 
do parágrafo anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de 
multa. 

PARÁGRAFO QUARTO - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da 
Lei nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por 
meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado 
atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
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PARÁGRAFO QUINTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar ainda na 
aplicação de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas, nos 
percentuais e condições descritas na tabela a seguir: 

 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

Ativação/desativação de serviços (caixa postal, 
encaminhamento de chamadas, identificação de 
chamadas), para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato 0,4 

Cobrança fora do prazo estabelecido na 
regulamentação pertinente 

0,4 

Cobrança por serviços não prestados 0,4 

Deixar de informar e apresentar o preposto ou 
consultor ao CONTRATANTE, para cada dia de atraso 

0,4 

Desativação em definitivo de linhas, para cada 24 
horas de atraso 

0,4 

Restabelecimento de linha suspensa 
temporariamente, para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Suspensão temporária de linhas, para cada 24 horas 
de atraso 

0,4 

Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4 

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do 
aparelho e SIM CARD), para cada dia de atraso 

0,5 

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do 
CONTRATANTE), para cada 48 horas de atraso 

0,5 

Apresentação de informações ou esclarecimentos, 
para cada 24 horas de atraso 

0,5 

Fornecimento de SIM CARDs (backup), para cada dia 
de atraso 

0,5 

Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5 

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

1,0 

Manutenção corretiva (casos isolados), para cada 8 
horas de atraso 

1,0 

Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8 horas 
de atraso 

1,0 
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 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

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

1,0 

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto 
ou roubo, para cada dia de atraso 

1,0 

Reposição ou reparo de dispositivos por defeito 
coberto pela garantia, para cada dia de atraso 

1,0 

 

PARÁGRAFO SEXTO -  A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo 
de faturamento. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

PARÁGRAFO OITAVO - Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês 
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o 
descumprimento parcial do objeto. 

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

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

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

PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO TREZE -  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 CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 

PARÁGRAFO QUINZE -  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 DEZESSEIS - 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. 
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PARÁGRAFO DEZESSETE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos 
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 
10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 

 

O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto 
contratado. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da contratada, 
fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito, até o limite do 
valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

 

CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no §1º 
do referido artigo. 

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº XX/2020 E À PROPOSTA COMERCIAL 

 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO nº XX/2020 e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX 
(Processo SEI nº XXXXXX). 

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 

 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 
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Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as 
partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
Contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo. 

 

Maceió, ____de ____________ de 2020. 

 

Pelo TRE/AL  

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 

 

Pela Contratada  
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INFORMAÇÃO Nº 7030 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a contratação de serviço
móvel pessoal e internet móvel.

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
para a contratação

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

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.

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.

Como no Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2019 para objeto semelhante constavam
exigências de qualificação técnica e financeira, tais exigências foram reproduzidas  na
minuta apresentada para deliberação de Vossa Senhoria sobre sua conveniência e
oportunidade, conforme combinado verbalmente com a Coordenadora de Material e
Patrimônio. Da mesma forma foi prevista a possibilidade de participação de consórcio
também para avaliação 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
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ulteriores termos.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/09/2020, às 19:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/09/2020, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769710 e o código CRC 5C23EDE5.

0006731-10.2020.6.02.8000 0769710v2
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.

 

À SLC.

 

Senhora Chefe,
 
Solicito a V. Sa. Que seja ajustada a minuta de evento nº ,

nos seguintes pontos:
a) adequar os subitens 7.5.1 e 8.3.1, além de
outros, se necessário, para o tipo de licitação
menor preço por item, em harmonia com o
previsto no termo de referência, em vez de
menor preço global.
b) ajustar a redação do item 2.1. para, sem o
destaque em negrito, conforme item 16 do
termo de referência: “Após a assinatura do
Contrato ou recebimento da nota de
empenho, a CONTRATADA terá o prazo de,
no máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a
prestação dos serviços, com habilitação das
linhas e a entrega dos aparelhos smartphones,
SIMCards e acessórios.”

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/09/2020, às 16:58, 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
0769992 e o código CRC 3F2CD568.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
MMiinnuuttaa  

  
PROCESSO Nº 0006731-10.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXXX 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 POR ITEM, 
objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma continuada, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Lei nº 9.472 (Lei Geral de Telecomunicações), de 02 de 
julho de 1997, o Decreto nº 2.534 (Plano Geral de Outorgas - PGO), de 02 de abril de 
1998, a Portaria nº 1.137, de 20 de dezembro de 1994, e a Norma nº 4/1994, ambas 
do Ministério das Comunicações, a Resolução ANATEL nº 477 (Regulamento do 
Serviços Móvel Pessoal – SMP), de 07 de agosto de 2007, 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 
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. 

1.2.  Todos os serviços deverão ser sob a modalidade corporativa, com o 
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com as 
especificações mínimas ou superiores às descritas no Termo de Referência (Anexo I), e 
respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da ANATEL. 

2 – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
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2.1. Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA terá o prazo de, no 
máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, com habilitação das linhas 
e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e acessórios. 

 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados que atenderem a 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste pregão, 
mormente no que se refere à concessão/autorização para exploração de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância (LDN). 

 

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

3.1.2. Será permitida, ainda, a participação de empresas especializadas na 
prestação dos serviços objeto da presente licitação consorciadas entre si, desde 
que apresentando uma única proposta e Termo de Compromisso de Constituição 
assinado por todos, com a indicação da empresa - líder, sendo esta responsável 
por toda negociação durante o certame. 

3.1.2.1. A participação de empresas reunidas em consórcio obedecerá às 
normas estabelecidas no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e no art. 16 do Decreto nº 
5.450/2005. 

3.1.2.2. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
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magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

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. 
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4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA 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.  
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5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado, 
considerando seu prazo de vigência de 24 meses. 
 

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. 
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7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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 
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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. Os preços máximos fixados para os itens ora licitados encontram-se na 
tabela abaixo, e de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

ITEM QUANTIDADE 
VALOR MÁXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR MÁXIMO  
TOTAL PARA 24 

MESES 

ITEM 1 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 2 08 R$ 81,24 R$ 15.598,08 

ITEM 3 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 

ITEM 4 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 5 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 6 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 

 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do 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. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
8.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Planilha de 
Formação de Preços no modelo do Anexo I-A, referente ao item ofertado, indicando 
inclusive  a marca e o modelo do smartphone ofertado em comodato. 
 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 
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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. 

 

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; 
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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 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 estadual, 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 Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 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 
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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. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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. 
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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 Econômico-financeira: certidão negativa de falência ou 
concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 90 
(noventa) dias da data de abertura do certame.  

 

9.10.4. Qualificação Técnica: 

a) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada a 
licitante; 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto deste Pregão, mediante cópia do contrato de 
concessão ou do termo de autorização para a Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada pelo poder concedente nos termos da 
legislação em vigor, ou da publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União.  

c) Em se tratando de empresas reunidas em consórcio, cada empresa 
consorciada deverá apresentar Atestados de Capacidade Técnica 
relativa à participação no consórcio, de maneira que o somatório das 
capacidades técnicas comprove aptidão para o desempenho de 
atividade compatível em características e prazos com o objeto da 
licitação. 

c.1) Comprovação de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, se for o caso, com indicação da 
empresa- líder, que deverá atender às condições de liderança 
estipuladas no Edital e será a representante das consorciadas 
perante a União. 

 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do objeto licitado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

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 total 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 total, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante 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. 
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

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 

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 25.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de 
disponibilização dos serviços em conformidade com este edital.  
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
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15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 
15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da 
obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar 
a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. 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; 
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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; 

X – não assinar o contrato. 

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

 
17.3. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa 
e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

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

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

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

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

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

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes. 
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17.3.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do subitem 
anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

Ativação/desativação de serviços (caixa postal, 
encaminhamento de chamadas, identificação de 
chamadas), para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato 0,4 

Cobrança fora do prazo estabelecido na 
regulamentação pertinente 

0,4 

Cobrança por serviços não prestados 0,4 

Deixar de informar e apresentar o preposto ou 
consultor ao CONTRATANTE, para cada dia de atraso 

0,4 

Desativação em definitivo de linhas, para cada 24 
horas de atraso 

0,4 

Restabelecimento de linha suspensa 
temporariamente, para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Suspensão temporária de linhas, para cada 24 horas 
de atraso 

0,4 

Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4 

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do 
aparelho e SIM CARD), para cada dia de atraso 

0,5 

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do 
CONTRATANTE), para cada 48 horas de atraso 

0,5 

Apresentação de informações ou esclarecimentos, 
para cada 24 horas de atraso 

0,5 

Fornecimento de SIM CARDs (backup), para cada dia 
de atraso 

0,5 

Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5 

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

1,0 
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 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

caso fortuito 

Manutenção corretiva (casos isolados), para cada 8 
horas de atraso 

1,0 

Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8 horas 
de atraso 

1,0 

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

1,0 

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto 
ou roubo, para cada dia de atraso 

1,0 

Reposição ou reparo de dispositivos por defeito 
coberto pela garantia, para cada dia de atraso 

1,0 

 

17.4.1. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo de 
faturamento. 

17.4.2. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, de 
forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

17.5.  Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês seja 
igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento 
parcial do objeto. 

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

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

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

17.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93. 

17.10.  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 
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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. 

17.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

17.13. 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. 

 
17.14.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
17.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 

18.1. O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento dos 
serviços. 

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

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

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

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

18.6. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes 
desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias. 

 
18.7. 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 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0770474)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 257



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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° 167674  - 
Natureza da Despesa n° 339040. 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante estão disponíveis na Minuta do 
Contrato (Anexo III). 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada estão disponíveis na Minuta do Contrato 
(Anexo III). 
 
23- DO REAJUSTE 

 
23.1. As disposições relativas ao reajuste estão disponíveis na Minuta do 
Contrato (Anexo III). 
 
24- DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

 
24.1. As disposições relativas aos níveis de serviço  estão disponíveis na 
Minuta do Contrato (Anexo III). 
 
 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
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ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

 
25.14. 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. DO OBJETO 

I. 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 deste Termo de Referência, por um período 
inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado. 

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

  

2. DA JUSTIFICATIVA E DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

I. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de 
telefonia móvel pessoal (SMP) e internet móvel para a comunicação de 
autoridades, servidores e funcionários, do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas – TRE/AL, principalmente dos Cartórios Eleitorais, no 
suporte às atividades habituais de trabalho, principalmente quando em 
trânsito ou em atividades remotas, de maneira que o tempo e o custo 
dispendidos nos processos de tomada de decisão sejam reduzidos de 
forma significativa, ao passo em que as situações urgentes ou 
emergenciais solucionadas mais prontamente. 

II. O serviço de telefonia móvel pessoal com acesso à internet e 
fornecimento de smartphones em comodato, passou a ser muito 
importante no desenvolvimento das ações institucionais, pois é a partir 
dessa tecnologia que a transmissão das informações entre os 
servidores ocorre de maneira mais eficaz, tanto na comunicação por 
voz como por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, que 
permitem o compartilhamento de imagens, vídeos, áudios e 
documentos, etc, ou ainda por aplicativos de videoconferência, 
evitando, de certa forma, aglomeração ou encontros presenciais com 
outras pessoas, mitigando assim o risco de contaminação diante da 
pademia de Covid-19 enfrentada atualmente. 

III. Além disso, a contratação pretende proporcionar comunicação 
móvel que atenda às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral do 
Alagoas, especialmente dos Cartórios Eleitorais, tendo como objetivo 
principal o atendimento das funções institucionais, estratégicas e 
organizacionais, de forma contínua, tanto no período não eleitoral 
quanto no período eleitoral. 
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IV. Da mesma forma, é cada vez mais imprescindível o acesso às 
informações e às diversas ferramentas de comunicação para a 
realização de atividades dos servidores e magistrados, bem como o 
uso da comunicação de dados para a celeridade das atividades usuais 
do trabalho, em especial nos períodos eleitorais. Para isso, é 
necessário o uso de novas tecnologias de comunicação que possam 
acompanhar a mobilidade desses colaboradores em suas tarefas, 
inclusive no exercício da comunicação institucional e do poder de 
polícia em período eleitoral, aumentando a produtividade do resultado 
final esperado (interesse público). 

V. Assim, como a forma de comunicação tem mudado 
substancialmente do serviço de voz para as mídias sociais, não faz 
mais sentido a contratação por planos de tarifação por minutos de voz 
para as diversas modalidades dessa categoria, devido ao uso cada vez 
menor desse serviço. Por esta razão as operadoras migraram o foco 
para venda de pacotes de dados com pacotes de voz ilimitado, 
inclusive para ligações locais e de longa distância, como é o caso dos 
planos controle comercializados pelas operadoras atualmente. 

VI. Portanto, em adequação a essa nova realidade, objetiva-se a 
contratação de pacotes de voz ilimitados, incluindo pacotes de dados 
para acesso à internet, melhores dimensionados para atender à 
demanda de tráfego de dados de forma satisfatória, em cada ciclo 
mensal, aos serviços disponibilizados pelo Tribunal de forma online, 
como e-mails, sistemas administrativos e judiciais, inclusive para 
propiciar a realização de intimações ou citações via mensagens 
instantâneas (whatsapp), em harmonia com os normativos mais 
recentes do TRE/AL e do TSE. 

VII. Por outro lado, essa modalidade de contratação implicará, 
consequentemente, na redução dos custos com telefonia fixa nos 
cartórios eleitorais, bastando para tal que seja priorizado o uso da 
linha de telefonia móvel para a realização das chamadas telefônicas 
do dia a dia. 

VIII. No tocante ao período de 24 (vinte e quatro) meses da 
contratação, convém esclarecer que se trata de serviços de natureza 
contínua, com implicações em custos de investimentos e consequente 
prazo de amortização (relativamente aos smartphones fornecidos em 
regime de comodato), além do que esse prazo influencia diretamente 
no valor das propostas, na medida em que forem balizados os custos-
benefícios dos investimentos. 

  

2. DO ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
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I. A presente contratação está inserida no macrodesafio 
institucional " Instituição da governança Judiciária", como prevê o 
Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
para o período 2016 - 2021. 

  

4. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

I. A descrição da solução como um todo abrange a prestação de 
serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal – SMP) e internet 
móvel, com pacotes ilimitados de voz e pacotes de dados de no 
mínimo 8 GB, via rede móvel disponível nacionalmente com tecnologia 
digital, com fornecimento de terminais móveis smartphones e 
SIMCards em regime de comodato, que deverão ser inicialmente 
distribuídos para os Cartórios das Zonas Eleitorais e Postos de 
Atendimento, conforme quadro abaixo: 

ZONA 
ELEITORAL 

MUNICÍPIO 
SEDE 

ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP 

1 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

2 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

3 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

5 VIÇOSA 
RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, 
CEP 57700-000 

01 

6 ATALAIA 
AV. PEDRO PEREIRA ACIOLI, S/N, 
JOSÉ PAULINO, CEP 57690-000 

01 

7 CORURIPE 
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS 
WANDERLEY, COMENDADOR TERCIO 
WANDERLEY, CEP 57230-000 

01 

8 PILAR 
PRAÇA MARECHAL FLORIANO 
PEIXOTO, 337, CENTRO, CEP 57150-
000 

01 

9 MURICI 
RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N, 
CENTRO, CEP 57820-000 

01 

10 
PALMEIRA DOS 
ÍNDIOS 

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, 
CENTRO, CEP 57600-010 

01 

11 
PÃO DE 
AÇÚCAR 

AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 
949, CENTRO, CEP 57400-000 

01 

12 
PASSO DE 
CAMARAGIBE 

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, 
CENTRO, CEP 57930-000 

01 

13 PENEDO 
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM 
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP 
57200-000 

01 
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ZONA 
ELEITORAL 

MUNICÍPIO 
SEDE 

ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP 

14 PORTO CALVO 
RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, 
CEP 57900-000 

01 

14 
MARAGOGI 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

PÇA BATISTA ACIOLY, 41, CENTRO, 
CEP 57955-000 

01 

15 RIO LARGO 
AV. PRESIDENTE FERNANDO COLLOR 
DE MELO, 48, TABULEIRO DO PINTO, 
CEP 57100-000 

01 

16 
SÃO JOSÉ DA 
LAJE 

PÇA. OSMAN COSTA PINO, S/N, 
CENTRO, CEP 57860-000 

01 

16 

COLÔNIA 
LEOPOLDINA 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 
09, CENTRO, CEP 57975-000 

01 

17 
SÃO LUÍS DO 
QUITUNDE 

RUA COELHO CAVALCANTE, 73, 
CENTRO, CEP 57920-000 

01 

18 
SÃO MIGUEL 
DOS CAMPOS 

RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 
51, CENTRO, CEP 57240-078 

01 

19 
SANTANA DO 
IPANEMA 

AV. PRESIDENTE DUTRA, 385, BR 
316, MONUMENTO, CEP 57500-000 

01 

20 TRAIPU 
RUA ISMAR DE GOES MONTEIRO, 
S/N, CENTRO, CEP 57370-000 

01 

21 
UNIÃO DOS 
PALMARES 

RUA MARECHAL DEODORO DA 
FONSECA, S/N, CENTRO, CEP 57800-
000 

01 

22 ARAPIRACA 
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP 57312-
630 

01 

26 
MARECHAL 
DEODORO 

RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 
225, CENTRO, CEP 57160-000 

01 

27 MATA GRANDE 
PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ, 14, 
CENTRO, CEP 57540-000 

01 

28 QUEBRANGULO 
RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, 
CEP 57750-000 

01 

29 BATALHA 
RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, 
CENTRO, CEP 57420-000 

01 

31 MAJOR ISIDORO 
RUA PROFA. MARIA JOSÉ DE R. 
BARROS, S/N, FÓRUM ELEITORAL, 
CENTRO, CEP 57580-000 

01 

33 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

34 
TEOTÔNIO 
VILELA 

RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, 
CENTRO, CEP 57265-000 

01 

37 
PORTO REAL 
DO COLÉGIO 

AV. GOVERNADOR MOACIR 
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP 
57290-000 

01 

37 IGREJA NOVA RUA VEREADOR DJALMA RAPOSO, 01 
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ZONA 
ELEITORAL 

MUNICÍPIO 
SEDE 

ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP 

(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

53, CENTRO, CEP 57280-000 

39 ÁGUA BRANCA 
RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, 
CENTRO, CEP 57490-000 

01 

40 
DELMIRO 
GOUVEIA 

RUA OLAVO BILAC, 318, CENTRO, 
CEP 57480-000 

01 

40 
PIRANHAS 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, 
CEP 57460-000 

01 

44 
GIRAU DO 
PONCIANO 

AVENIDA PROGRESSO, 360, 
PROGRESSO, CEP 57360-000 

01 

45 IGACI 
RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 
53, CENTRO, CEP 57620-000 

01 

46 CACIMBINHAS 
RUA CLARINDO AMORIM, S/N, 
CENTRO, CEP 57570-000 

01 

47 CAMPO ALEGRE 
AV. JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495, 
CENTRO, CEP 57250-000 

01 

48 BOCA DA MATA 
RUA LADISLAU COIMBRA, 128, 
CENTRO, CEP 57680-000 

01 

48 
MARIBONDO 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

RUA PADRE ABELARDO ROMEIRO 
PEREIRA, S/N, CENTRO, CEP 57670-
000 

01 

49 
SÃO 
SEBASTIÃO 

RUA VEREADORA MARIA JOSÉ 
PEREIRA PACHECO, 01, CENTRO, 
CEP 57275-000 

01 

50 MARAVILHA 
PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, 
CENTRO, CEP 57520-000 

01 

51 
SÃO JOSÉ DA 
TAPERA 

AV. MANOEL MACIANO, 418, 
CENTRO, CEP 57445-000 

01 

53 
JOAQUIM 
GOMES 

PRAÇA LAURENTINO GOMES DE 
BARROS, 02, CENTRO, CEP 57980-
000 

01 

54 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

55 ARAPIRACA 
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP 57312-
630 

01 

II. As características básicas dos itens são descritas no quadro 
abaixo, sendo que o agrupamento em um único objeto dos serviços 
individuais para comunicação de voz e dados, levou em consideração 
as questões técnicas, uma vez que não podem ser separados e 
oferecidos por operadoras diferentes, pois todos eles, incluindo o 
serviço de internet móvel, guardam correlação entre si. 

III. Os serviços objeto da contratação são subdivididos por itens, 
conforme quadro abaixo, a fim de serem disputados entre os licitantes 
interessados de forma autônoma e independente em relação aos 
demais. 
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

1 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO DOS 
PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e 
ARAPIRACA. 

07 

2 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 

08 
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, MARECHAL 
DEODORO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE. 

3 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: MATA GRANDE, QUEBRANGULO, 
BATALHA, MAJOR ISIDORO, ÁGUA BRANCA, 
PORTO REAL DO COLÉGIO, IGREJA NOVA, BOCA 
DA MATA e MARIBONDO 

09 

4 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO DE 
CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, 

07 
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

TRAIPU, MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA. 

5 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO CALVO, SANTANA 
DO IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA, PIRANHAS e 
JOAQUIM GOMES. 

07 

6 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE 
AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, 
COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU 
DO PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE. 

09 
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5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-
se na categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019. 

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

  

6. DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

I. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet 
móvel deverão ser de característica pós-pago, tecnologia digital, sendo 
que os acessos habilitados com serviço de dados, deverão ser com 
tecnologia que permita fazer e receber ligações, e, conexão à internet 
tipo 3G/4G ou superior, onde haja disponibilidade, sem a necessidade 
de habilitação de outro equipamento. 

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

III. Quando uma linha atingir o limite do pacote de dados ativado, a 
CONTRATADA não poderá interromper a conexão de dados nem o sinal 
de voz, podendo, nesse caso, se houver amparo legal vigente, limitar a 
velocidade até o fim do ciclo mensal. 

IV. A CONTRATADA deverá até a data da assinatura do contrato 
cobrir, obrigatoriamente, com o Serviço Móvel Pessoal, rede GSM, 3G 
e/ou 4G, no mínimo, 70% da área urbana e 100% da área (outdoor) 
onde estão localizados o prédio sede do TRE/AL, no município de 
Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, 6º andar, Farol, 
Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, bem como os Cartórios Eleitorais e 
Postos de Atendimento, localizados nos municípios e endereços 
indicados no quadro do item 4.I, de acordo com os itens adjudicados. 

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

VI. A cobertura poderá se dar através de rede própria ou por 
contrato de roaming com outras operadoras e a comprovação será por 
meio de declaração, na forma do § 4º do art. 26 do Decreto nº 
10.024/2019. 
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VII. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao 
usuário final, em caso de falhas/defeitos nos SIMCards em uso, a 
CONTRATADA deverá fornecer chips SIMCards de reserva, nas 
quantidades previstas no quadro do item 4.III. 

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

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

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

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

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

a. Habilitação; 

b. Escolha ou troca de número; 

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

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

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

f. Reativação de número de linha; 

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

h. Adicional de chamadas; 

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

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

XIV. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de 
comunicação deverão ser habilitados e aptos para funcionamento nos 
principais centros urbanos, especialmente nas capitais, com as 
franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço, 
incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet. 

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

XVI. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, 
deverão ser bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos 
serviços de dados em deslocamento internacional, chamadas para 
códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), 
Hora Certa (130) e similares, serviços recebidos a cobrar (SMS), salas 
de jogos e de bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS, e 
quaisquer outros serviços tarifados não cobertos pelo contrato. O 
bloqueio deverá ser executado no sistema da operadora e não através 
dos aparelhos celulares. 

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

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

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

  

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

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

  

8. DA SUSTENTABILIDADE 

I. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução 
dos serviços, deverá fornecer bens que não contenham substâncias 
perigosas em concentração acima da recomendada, bem como ficar 
encarregada de promover o descarte adequado dos aparelhos, 
baterias e demais materiais recolhidos, seja quando do encerramento 
do contrato, por ocasião da substituição por outros, ou quando forem 
danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da Lei nº 
12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

II. Os equipamentos eletrônicos fornecidos não deverão 
conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada 
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

  

9. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

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

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

III. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de 
até 7 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e materiais 
fornecidos, com a consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 
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IV. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não 
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo. 

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

  

10. DO PAGAMENTO 

I. O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento 
dos serviços. 

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

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

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

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

VI. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados 
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo 
de até 60 (sessenta) dias. 

VII. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 
convencionado que os encargos moratórios devidos pelo 
CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por cento ao ano), pro rata die, 
apurados desde a data do primeiro dia útil de atraso até a data do 
efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: EM = I x N x VP, onde: 
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EM= Encargos moratórios. 

I= Índice de atualização financeira = 
0,0001644. 

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

VP= Valor da parcela vencida. 

  

11. REAJUSTE DE PREÇOS 

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

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

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

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

  

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

II. Designar formalmente o gestor e o fiscal para o 
acompanhamento da execução contratual, podendo ainda ser 
designado um fiscal técnico, para acompanhar diretamente o serviço, 
ordenar correções e monitorar interrupções e demais falhas na 
execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor. 

III. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas 
as medidas corretivas necessárias. 
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IV. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA. 

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

VI. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA. 

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

VIII. Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha 
correspondente, nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo do 
aparelho, devendo encaminhar o respectivo Boletim de Ocorrência 
(B.O.). 

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

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

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

  

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

IV. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar 
ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
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V. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de 
vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções 
programadas. 

VI. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por 
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por 
dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, 
e/ou a quem esta designar, um atendimento diferenciado por meio de 
consultoria especializada, disponível em horário comercial. 

VII. Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 dias 
após a assinatura do contrato, um preposto ou consultor, baseado em 
Maceió/AL, com poderes de decisão para representar a CONTRATADA, 
principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos 
serviços objeto deste Termo de Referência. 

VIII. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas, por intermédio do preposto ou consultor, designado para o 
acompanhamento do contrato. 

IX. Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto 
ou consultor, além do contato telefônico dos superiores hierárquicos, 
de modo a garantir o atendimento das demandas solicitadas pelos 
fiscais do Contrato. 

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

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

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

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

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

XV. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
CONTRATANTE. 
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XVI. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras 
empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do 
serviço. 

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

XVIII. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações 
realizadas por meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua 
rede de telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições 
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações. 

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

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

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

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

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

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

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

XXVI. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de 
número, entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço 
eventualmente solicitado, somente pelo gestor do contrato. 
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XXVII. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização 
dos serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com 
os aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às 
especificações mínimas previstas neste Termo de Referência, bem 
como promover a substituição de todos os aparelhos por outros novos, 
a cada 24 meses ou a cada renovação contratual, observando as 
especificações técnicas exigidas e a evolução tecnológica dos 
equipamentos. 

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

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

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

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia, 
conforme laudo emitido pela assistência técnica autorizada, a 
substituição ou o reparo do aparelho deverá ser feita em até 
15 (quinze) dias, contados a partir da notificação à 
CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o 
CONTRATANTE. 

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

XXX. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer 
natureza, inclusive perda, roubo ou furto, ou dano por uso indevido do 
aparelho, disponibilizar um novo aparelho com o mesmo código de 
acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias, podendo efetuar, caso 
queira, a cobrança do equipamento extraviado ou danificado ao 
CONTRATANTE. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual 
ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) 
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE. 

XXXI. A CONTRATADA deverá fornecer, a título de backup para casos 
de defeito, extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 15% (dez por 
cento) das quantidades de cada tipo de aparelho, devendo considerar 
que eventuais frações equivalerão ao próximo número inteiro, sem 
qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, que serão armazenados 
pela área responsável para agilizar substituições no caso de defeito ou 
extravio de aparelho. 
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XXXII. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de 
acordo com os prazos de habilitação definidos deste Termo de 
Referência, incluindo todos os acessórios necessários à plena 
utilização dos serviços contratados, tais como carregador de bateria, 
cabos de dados, manual do usuário etc. 

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

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

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

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

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

  

14. DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

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

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

III. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar 
Relatórios de qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, no formato sintético ou analítico, com o 
objetivo de comprovar a qualidade do serviço prestado. 
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IV. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item 
anterior está descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro 
de 2011, que aprovou o Regulamento de Gestão da Qualidade da 
Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP. 

V. As interrupções programadas dos serviços deverão ser 
comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) 
dias úteis. 

VI. Será considerada como “falha sistêmica” aquela que 
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de 
realizar qualquer um dos seus serviços básicos (trafegar dados, 
originar ou receber chamadas). 

VII. A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na tabela 
abaixo, durante a execução do contrato. 

Atividade Prazo Marco para contagem do prazo 

Portabilidade numérica 3 dias corridos 
A contar do início da liberação dos 
números pela operadora doadora 

Ativação de novas linhas (incluindo a 
entrega do aparelho e SIM CARD) 

15 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Desativação em definitivo de linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor 

Suspensão temporária de linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor 

Restabelecimento de linha suspensa 
temporariamente 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de número 48 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de SIM CARD (utilização do 
estoque de posse do CONTRATANTE) 

48 horas A contar da solicitação do gestor 

Ativação/desativação de serviços 
(caixa postal, encaminhamento de 
chamadas, identificação de 
chamadas) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (casos 
isolados) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (falha 
sistêmica) 

8 horas A contar da solicitação do gestor 

Fornecimento de SIM CARDs 
(backup) 

10 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Reposição de dispositivos por 
extravio, perda, furto ou roubo 

15 dias corridos 
A contar da comunicação do gestor, 
em conjunto com a apresentação do 
B.O. 

Reposição ou reparo de dispositivos 
por defeito coberto pela garantia 

15 dias corridos A contar da comunicação do gestor 

Apresentação de informações ou 
esclarecimentos 

24 horas A contar da solicitação do gestor 
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15. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

I. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão 
contratados com o fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de 
comodato, de SIMCards e aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e 
respeitando as seguintes especificações mínimas: 

a. Aparelho Smartphone homologado pela Anatel, com 
sistema operacional Android 9 ou IOS 10. 

b. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/190 0 MHz). 

c. Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no 
mesmo aparelho. 

d. Rede de dados 3G/4G nos padrões autorizados pela 
ANATEL. 

e. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 
2,0 GHz ou de 8 núcleos (Octa-Core) com velocidade de 1,6 
GHz. 

f. Memória de armazenamento interna de 32 GB. 

g. Memória RAM de 3 GB. 

h. Tamanho de tela de 5 Polegadas na diagonal, com 
touchscreen e multitouch. 

i. Bateria tipo lítio, com capacidade de 3.000 mAh. 

j. Câmera traseira com 12 MegaPixels e câmera frontal com 
no mínimo 5 MegaPixels. 

k. Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi fi (802.11 b/g/n), roteador 
wi fi, Bluetooth 4.2 ou superior, conexão com PC via USB. 

l. Sensor de GPS e de autorrotação de tela. 

m. Leitor de impressões digitais. 

n. Acessórios: carregador bivolt, fones de ouvido, cabo USB, 
extrator de chip (quando aplicável), manual de instruções de 
uso do aparelho em português (impresso em papel ou online). 

o. Funcionalidade: vibração, viva voz, conferência, registro 
de chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do 
uso de dados, modo avião, chamada em espera, Browser com 
suporte a html/HTML5, predição de texto, acesso ao celular por 
senha e impressão digital, suporte a conta de e mail, 
visualização de documentos (tipo doc, xls, pdf), localização do 
celular para o caso de perda ou roubo, quando disponível pelo 
sistema operacional. 
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p. SIMCard com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM 
(3FF) e nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou 
superior, compatível com os smartphones fornecidos. 

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

III. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da 
CONTRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do 
contrato ou quando forem substituídos. 

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

V. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, Seção de Patrimônio, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, 6º 
andar, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, no horário das 13h às 
19h, de segunda a quinta-feira e das 7h30mim às 13h30mim. 

  

16. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Após a assinatura do Termo de Contrato, a CONTRATADA terá o 
prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos 
serviços, com habilitação das linhas e a entrega dos aparelhos 
smartphones, SIMCards e acessórios. 

  

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

b. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame; 
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c. ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d. não mantiver a proposta; 

e. falhar ou fraudar a execução do Contrato; 

f. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

II. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, aplicar as seguintes sanções: 

a. advertência; 

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

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

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

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

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

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

III. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do subitem 
anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de 
multa. 
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IV. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei 
nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por 
praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; ou demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

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

  

Ocorrências Percentual de multa sobre o valor mensal do faturado do contrato (%) 

Ativação/desativação de serviços 
(caixa postal, encaminhamento 
de chamadas, identificação de 
chamadas), para cada 24 horas 
de atraso 

0,4 

Cobrança de valores em 
desacordo com o contrato 

0,4 

Cobrança fora do prazo 
estabelecido na regulamentação 
pertinente 

0,4 

Cobrança por serviços não 
prestados 

0,4 

Deixar de informar e apresentar o 
preposto ou consultor ao 
CONTRATANTE, para cada dia de 
atraso 

0,4 

Desativação em definitivo de 
linhas, para cada 24 horas de 
atraso 

0,4 

Restabelecimento de linha 
suspensa temporariamente, para 
cada 24 horas de atraso 

0,4 

Suspensão temporária de linhas, 
para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Troca de número, para cada 48 
horas de atraso 

0,4 

Ativação de novas linhas 
(incluindo a entrega do aparelho 
e SIM CARD), para cada dia de 
atraso 

0,5 
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Ocorrências Percentual de multa sobre o valor mensal do faturado do contrato (%) 

Troca de SIM CARD (utilização do 
estoque de posse do 
CONTRATANTE), para cada 48 
horas de atraso 

0,5 

Apresentação de informações ou 
esclarecimentos, para cada 24 
horas de atraso 

0,5 

Fornecimento de SIM CARDs 
(backup), para cada dia de atraso 

0,5 

Portabilidade numérica, para cada 
dia de atraso 

0,5 

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

1,0 

Manutenção corretiva (casos 
isolados), para cada 8 horas de 
atraso 

1,0 

Manutenção corretiva (sistêmica), 
para cada 8 horas de atraso 

1,0 

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

1,0 

Reposição de dispositivos por 
extravio, perda, furto ou roubo, 
para cada dia de atraso 

1,0 

Reposição ou reparo de 
dispositivos por defeito coberto 
pela garantia, para cada dia de 
atraso 

1,0 

VI. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo 
de faturamento. 

VII. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

VIII. Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês 
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o 
descumprimento parcial do objeto. 
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IX. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal. 

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

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

XII. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do 
art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

XIII. 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. 

XIV. O período de atraso será contado em dias corridos. 

XV. 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. 

XVI. 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. 

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

I. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em 
conta o critério de menor preço por item, sendo vencedora a que 
apresentar o menor valor do item para o total de 24 meses. 

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

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

IV. Os preços máximos estimados por item, de acordo com pesquisa 
de mercado, são: 
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ITEM QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

PARA 24 MESES 

ITEM 1 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 2 08 R$ 81,24 R$ 15.598,08 

ITEM 3 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 

ITEM 4 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 5 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 6 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 
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ANEXO I-A 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

  

ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL  

PARA 

24 MESES (R$) 

1 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO 

DOS PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e 

ARAPIRACA. 

07     

2 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, 

MARECHAL DEODORO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE. 

08     
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL  

PARA 

24 MESES (R$) 

3 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: MATA GRANDE, 

QUEBRANGULO, BATALHA, MAJOR ISIDORO, ÁGUA 

BRANCA, PORTO REAL DO COLÉGIO, IGREJA 

NOVA, BOCA DA MATA e MARIBONDO 

09     

4 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO 

DE CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, TRAIPU, 

MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA. 

07     

5 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

07     
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL  

PARA 

24 MESES (R$) 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO 

CALVO, SANTANA DO IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA, 

PIRANHAS e JOAQUIM GOMES. 

6 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, 

PÃO DE AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, 

COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO 

PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE. 

09     

  

Marca e modelo do smartphone ofertado em comodato   
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ANEXO II 

                                              PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 

CONTRATO N° XX/2019 

Processo nº 0006731-10.2020.6.02.8000 

MINUTA 

Contrato de Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) e internet móvel, nas 
modalidades Local e Longa Distância 
Nacional (LDN), que entre si celebram a 
União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa 
______________. 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu 
de Andrade. Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta 
cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., n.º 
..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob n° ..................., daqui 
por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) .................., 
residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro ........., nesta, portador da CI 
sob n.º .............., inscrito no CPF/MF sob n° ................., resolvem celebrar o 
presente Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP)  e internet móvel, 
nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com fulcro na Lei n° 
10.520/02, no Decreto 10.024/2019, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo serem observadas as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro 2019, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de 
Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – 
PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das 
Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 
07/08/2007, Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 
11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, 
ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01, a qual adota a aplicação do 
SICAF na Secretaria deste Tribunal. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução nº 
15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas de 
contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações 
gerais, Norma de Contratação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  E DO PRAZO DE INÍCIO DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

O presente contrato tem como objeto a 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 deste Termo de Referência, 
por um período inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO – O smartphone ofertado em comodato será da marca 
xxx e modelo xxxx. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Todos os itens se referem à prestação de serviços no 
plano pós-pago. 

PARÁGRAFO QUARTO - Após a assinatura deste  Contrato, a CONTRATADA terá o 
prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, 
com habilitação das linhas e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e 
acessórios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  

A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante 
o regime de empreitada por preço unitário, conforme condições estabelecidas no 
Pregão Eletrônico n.º xx/2020 e seus Anexos, e na proposta da contratada, lançada 
no evento SEI nº XXXX. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços 
constantes de sua proposta, constantes na tabela abaixo,  sendo que o valor total 
estimado para a presente contratação de R$ XX (XXXX), considerando sua vigência 
de 24 (vinte e quatro) meses.  

 

item Descrição básica Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total para 
24 meses (R$) 
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1 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do  
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: 
ATALAIA, PENEDO, UNIÃO 
DOS PALMARES, 
CACIMBINHAS, SÃO 
SEBASTIÃO e ARAPIRACA. 

 

07   

2 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 

08   
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franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: MACEIÓ, 
RIO LARGO, MARECHAL 
DEODORO e SÃO LUÍS DO 
QUITUNDE. 
 

3 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: MATA 
GRANDE, QUEBRANGULO, 
BATALHA, MAJOR ISIDORO, 
ÁGUA BRANCA, PORTO REAL 
DO COLÉGIO, IGREJA 

09   
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NOVA, BOCA DA MATA e 
MARIBONDO 
 

4 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: 
CORURIPE, MURICI, PASSO 
DE CAMARAGIBE, SÃO 
MIGUEL DOS CAMPOS, 
TRAIPU, MARAVILHA e SÃO 
JOSÉ DA TAPERA. 
 

07   

5 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 

07   
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smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: VIÇOSA, 
PILAR, PORTO CALVO, 
SANTANA DO IPANEMA, 
DELMIRO GOUVEIA, 
PIRANHAS e JOAQUIM 
GOMES. 
 

6 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 

09   
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Estado de Alagoas: 
PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO 
DE AÇÚCAR, MARAGOGI, 
SÃO JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA 
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO 
VILELA, GIRAU DO 
PONCIANO, IGACI e CAMPO 
ALEGRE. 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estão inclusos nos valores acima todos os tributos e encargos  
decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento 
dos serviços. 

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

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

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

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

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados 
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de até 60 
(sessenta) dias. 

 
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 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 

 

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

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

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

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

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 2020 - PTRES 
167674, Elemento de Despesa 339040, compromissados pela Nota de Empenho nº xx, 
de xx de xxxx de 2020, no valor de R$ xxxx.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

1) Cumprir fielmente o que estabelece este contrato e o Termo de 
Referência, em especial no que se refere à implantação, operação e níveis de 
serviço; 

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0770474)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 300



6

7  

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

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

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

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

6) Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por telefone 
ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) 
dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta 
designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, 
disponível em horário comercial; 

7) Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 dias após a 
assinatura do contrato, um preposto ou consultor, baseado em Maceió/AL, com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no 
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste 
contrato; 

8) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, por 
intermédio do preposto ou consultor, designado para o acompanhamento do 
contrato; 

9) Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto ou consultor, 
além do contato telefônico dos superiores hierárquicos, de modo a garantir o 
atendimento das demandas solicitadas pelos fiscais do Contrato; 

10) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, 
de modo a obter uma operação correta e eficaz; 

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

12) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

13) Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de 
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
preços contratados no processo licitatório; 
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14) Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

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

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

17) Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não 
seja em absoluto cumprimento do contrato; 

18) Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por 
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de 
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações; 

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

20) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação; 

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

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

23) O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por 
solicitação de representante credenciado do CONTRATANTE; 

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

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

26) Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, 
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente 
solicitado, somente pelo gestor do contrato; 
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27) Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos 
serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os 
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações 
mínimas previstas neste Termo de Referência, bem como promover a 
substituição de todos os aparelhos por outros novos, a cada 24 meses ou a 
cada renovação contratual, observando as especificações técnicas exigidas e a 
evolução tecnológica dos equipamentos; 

28) Fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços conforme 
este contrato; 

29) Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito 
desde que não constatado uso indevido do equipamento: 

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

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia, 
conforme laudo emitido pela assistência técnica autorizada, a 
substituição ou o reparo do aparelho deverá ser feita em até 15 (quinze) 
dias, contados a partir da notificação à CONTRATADA, e não pode 
representar nenhum ônus para o CONTRATANTE. 

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

30) Disponibilizar, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive 
perda, roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho,  um novo 
aparelho com o mesmo código de acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias, 
podendo efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou 
danificado ao CONTRATANTE. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser 
igual ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) 
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE; 

31) Fornecer, a título de backup para casos de defeito, extravio, perda, furto 
ou roubo, pelo menos 15% (dez por cento) das quantidades de cada tipo de 
aparelho, devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao próximo 
número inteiro, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, que serão 
armazenados pela área responsável para agilizar substituições no caso de 
defeito ou extravio de aparelho; 

32) Entregar os aparelhos móveis ao CONTRATANTE de acordo com os 
prazos de habilitação definidos neste contrato, incluindo todos os acessórios 
necessários à plena utilização dos serviços contratados, tais como carregador 
de bateria, cabos de dados, manual do usuário etc. Constatada divergência 
com a especificação técnica exigida ou qualquer defeito de operação, os 
respectivos aparelhos serão recusados, ficando a CONTRATADA obrigada a 
apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos 
aparelhos; 
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33) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados. 

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

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

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

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 

 

1) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
mencionados; 

2) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, 
acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas; 

3) É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato; 
4) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada 

pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

5) A contratada responde diretamente, em seu nome, por danos ou prejuízos 
decorrentes da ação de subcontratados, quando necessários à prestação dos 
serviços contratados. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

A Contratante se obriga a: 
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1) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido neste Contrato; 

2) Designar formalmente o gestor e o fiscal para o acompanhamento da 
execução contratual, podendo ainda ser designado um fiscal técnico, 
para acompanhar diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar 
interrupções e demais falhas na execução do objeto, servindo como um 
auxiliar ao gestor; 

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

4) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA; 

5) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário; 

6) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA; 

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

8) Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha correspondente, nas 
hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo do aparelho, devendo 
encaminhar o respectivo Boletim de Ocorrência (B.O.); 

9) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis; 

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

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

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data 
de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à obtenção 
de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a 60 (sessenta) 
meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993. 
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CLÁUSULA DEZ – DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

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

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

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

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

PARÁGRAFO QUARTO - As interrupções programadas dos serviços deverão ser 
comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. 

PARÁGRAFO QUINTO - Será considerada como “falha sistêmica” aquela que 
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer 
um dos seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas). 

PARÁGARAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na tabela 
abaixo, durante a execução do contrato. 

Atividade Prazo Marco para contagem do prazo 

Portabilidade numérica 3 dias corridos 
A contar do início da liberação dos 
números pela operadora doadora 

Ativação de novas linhas 
(incluindo a entrega do 
aparelho e SIM CARD) 

15 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Desativação em definitivo de 
linhas 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Suspensão temporária de 
linhas 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Restabelecimento de linha 
suspensa temporariamente 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de número 48 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de SIM CARD (utilização 
do estoque de posse do 

48 horas A contar da solicitação do gestor 
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Ativação/desativação de 
serviços (caixa postal, 
encaminhamento de 
chamadas, identificação de 
chamadas) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (casos 
isolados) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (falha 
sistêmica) 

8 horas A contar da solicitação do gestor 

Fornecimento de SIM CARDs 
(backup) 

10 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Reposição de dispositivos por 
extravio, perda, furto ou roubo 

15 dias corridos 
A contar da comunicação do gestor, em 
conjunto com a apresentação do B.O. 

Reposição ou reparo de 
dispositivos por defeito coberto 
pela garantia 

15 dias corridos A contar da comunicação do gestor 

Apresentação de informações 
ou esclarecimentos 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

  

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o contratado que, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal; 

X- não assinar o contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” 
do parágrafo anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de 
multa. 

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

 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0770474)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 308



7

5  

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO QUINTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar ainda na 
aplicação de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas, nos 
percentuais e condições descritas na tabela a seguir: 

 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

Ativação/desativação de serviços (caixa postal, 
encaminhamento de chamadas, identificação de 
chamadas), para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato 0,4 

Cobrança fora do prazo estabelecido na 
regulamentação pertinente 

0,4 

Cobrança por serviços não prestados 0,4 

Deixar de informar e apresentar o preposto ou 
consultor ao CONTRATANTE, para cada dia de atraso 

0,4 

Desativação em definitivo de linhas, para cada 24 
horas de atraso 

0,4 

Restabelecimento de linha suspensa 
temporariamente, para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Suspensão temporária de linhas, para cada 24 horas 
de atraso 

0,4 

Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4 

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do 
aparelho e SIM CARD), para cada dia de atraso 

0,5 

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do 
CONTRATANTE), para cada 48 horas de atraso 

0,5 

Apresentação de informações ou esclarecimentos, 
para cada 24 horas de atraso 

0,5 

Fornecimento de SIM CARDs (backup), para cada dia 
de atraso 

0,5 

Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5 

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

1,0 

Manutenção corretiva (casos isolados), para cada 8 
horas de atraso 

1,0 

Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8 horas 
de atraso 

1,0 
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 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

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

1,0 

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto 
ou roubo, para cada dia de atraso 

1,0 

Reposição ou reparo de dispositivos por defeito 
coberto pela garantia, para cada dia de atraso 

1,0 

 

PARÁGRAFO SEXTO -  A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo 
de faturamento. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

PARÁGRAFO OITAVO - Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês 
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o 
descumprimento parcial do objeto. 

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

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

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

PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO TREZE -  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 CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 

PARÁGRAFO QUINZE -  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 DEZESSEIS - 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. 
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PARÁGRAFO DEZESSETE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre 
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 

 

O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto 
contratado. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da contratada, 
fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito, até o limite do 
valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

 

CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no §1º 
do referido artigo. 

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº XX/2020 E À PROPOSTA COMERCIAL 

 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO nº XX/2020 e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX 
(Processo SEI nº XXXXXX). 

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 

 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 
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Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as 
partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
Contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo. 

 

Maceió, ____de ____________ de 2020. 

 

Pelo TRE/AL  

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 

 

Pela Contratada  
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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 setembro de 2020.
À SAD,
Com a minuta de edital alterada, conforme

solicitado na alínea "a" do evento SEI 0769992.
Conforme contato telefônico com Vossa Senhoria,

foi dispensada a alteração solicitada na alínea "b" .
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/09/2020, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770476 e o código CRC 48A01EF6.

0006731-10.2020.6.02.8000 0770476v1
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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 setembro de 2020.
 
Considerando o teor da Informação 7030 (0769710) e do

Despacho SLC 0770476, ratifico os termos da minuta de edital,
anexada no evento nº 0770474, elaborada conforme o novo Decreto
nº 10.024/2019, inclusive em relação à exigência de qualificação
técnica e financeira dos licitantes, bem como quanto à previsão da
possibilidade de participação de consórcio, considerando o
precedente de outra licitação deste tribunal para contratação de
objeto semelhante (Pregão Eletrônico nº 03/2019).

À AJ-DG para a competente análise.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/09/2020, 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
0770541 e o código CRC 87730D01.

0006731-10.2020.6.02.8000 0770541v1
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PROCESSO : 0006731-10.2020.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL

ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET
MÓVEL

 

Parecer nº 1764 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Tratam os presentes autos de análise de minuta de

edital de Pregão Eletrônico (0770474)  para contratação de
Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma
continuada, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta Corte.

Nos autos do PA 0005868-54.2020.6.02.8000,
questionou-se se  a formatação de grupo de trabalho com o
fito de  analisar possível contratação de serviços de telefonia
móvel pessoal (SMP), para comunicação de voz e dados
necessitaria contar, obrigatoriamente, com integrante da STI,
ao que esta Assessoria Jurídica respondeu negativamente, por
meio do Parecer 1666 (0763464).

Assim, a instrução dos autos foi conduzida sob esse
viés, gerando o Termo de Referência lançado no evento SEI
 0753605, ainda pendente de aprovação pela CPPE, como se
vê do Despacho SAD (0765261).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
O senhor Secretário de Administração informou no

Despacho GSAD (0765897) que, muito embora não conste, até
então, da programação orçamentária do órgão, a contratação
deverá ser incluída no plano das contratações administrativas
de 2021, posto ser do interesse da alta administração como
assentado nestes autos. Acrescentou ainda que, tendo em
vista não ser uma despesa de grande vulto, para o presente
exercício, a reserva de crédito deverá advir das sobras de
recursos disponíveis.

Com vista dos autos, a SEIC/COMAP elaborou
pesquisa de preços (0747972), com base nos valores
encontrados no Banco de Preços, conforme relatório
( 0747721), no valor do Pregão Eletrônico nº 19/2019 do TRE-
SE, conforme proposta juntada aos autos por esta Secretaria
(0741179); e, por fim, no valor do Pregão Eletrônico nº
12/2020 do TRT 19ª Região (0747716), preenchendo a
Planilha de Estimativa de Preços (0747971), no valor mensal
médio único estimado para todos os itens requeridos para a
contratação de R$ 81,24 (oitenta e um reais e vinte e quatro
centavos) por linha, totalizando o valor anual de R$ 974,88 e
de R$ 1,949,76 (para 24 meses) por linha, ou o valor
mensal de R$ 3.412,08 para as 42 linhas requeridas, anual de
R$ 40,944,96, totalizando o valor global de R$ 81.889,92
(oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais), para
todas as linhas, durante 24 (vinte e quatro) meses.

Consta no evento SEI 0767097 os créditos
necessários para fazer frente as despesas no presente
exercício, no valor de R$ 7.636,56 (sete mil seiscentos e trinta
e seis reais e cinquenta e seis centavos), considerando o dia
01/11/2020 como marco inicial da contratação, como
recomendando pela SAD no Despacho 0765261.

Na sequência, os autos foram remetidos à SLC para
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elaboração da minuta do edital.
A Seção de Licitações e Contratos juntou minuta do

edital e seus anexos (0770474).
Em seguida, houve a remessa dos autos a esta

Assessoria Jurídica para emissão de parecer,  ex vi parágrafo
único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93.

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do t i p o MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a contratação de empresa especializada na
prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel,
de forma continuada, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras às unidades
competentes, passamos a opinar quanto aos aspectos
jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 

Dessa forma, sendo os serviços em foco
catalogados como serviços comuns,  tem-se que 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,
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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 ampla
participação no certame.
 
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 CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO CONTÍNUO

 

Impende assinalar, neste ponto, que a possibilidade
de prorrogação do ajuste prevista na cláusula oitava encontra-
se albergada no comando contido no art. 57, II, da Lei nº
8.666/93, com alterações.

O fundamento da hipótese legal é a existência de
contratos de prestação de serviços, cuja execução seja
contínua, não contemplando obrigações específicas e
definidas, mas renováveis periodicamente, passíveis, assim,
de observância de um prazo de duração, que a lei, no caso,
faculta a sua prorrogação, visando à obtenção de condições
mais favoráveis à Administração.

Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o
administrativista Marçal Justen Filho:

 
“A identificação dos serviços de natureza
contínua não se faz a partir do exame
propriamente da atividade desenvolvida
pelos particulares, como a execução
contratual. A continuidade do serviço
retrata, na verdade, a permanência da
necessidade pública a ser satisfeita. Ou
seja, o dispositivo abrange os serviços
destinados a atender necessidades
púbicas permanentes, cujo atendimento
não exaure prestação semelhante no
futuro. Estão abrangidos não apenas os
serviços essenciais, mas também
compreendidas necessidades públicas
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permanentes relacionadas com atividades
que não são indispensáveis. O que é
fundamental é a necessidade pública
permanente e contínua a ser satisfeita
através de um serviço.”

 
Tal conclusão guarda consonância com o caso ora

em análise, porquanto patente que os serviços em foco são
executados de forma contínua, sendo que a necessidade da
Administração não se exaure com a prestação num
determinado momento, já que necessita dos serviços
prestados a contento, permanentemente.

Dessa forma, tem-se plenamente possível o
enquadramento dos serviços citados como de natureza
contínua, passíveis de previsão de prorrogação contratual,
nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que
aferida a vantajosidade para a Administração.

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

 Em face do que determina a Portaria Presidência
nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, - segue a
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia. 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos
e documentos prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93
(esta, aplicada subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05,
necessários à instrução da fase interna do procedimento
licitatório na modalidade pregão, no formato eletrônico.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição
pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? NÃO

0765897
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade pública
que demanda a futura contratação?

SIM 0753605

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  

O Termo de Referência contém
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7 justificativa para prévia seleção de
marcas e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo do
processo de licitação?

N/A  

9
O Termo de Referência contém
justificativa para o agrupamento de
itens?

N/A  

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica?

N/A

Contrato de
concessão ou
do termo de
autorização
para a
Prestação de
Serviço Móvel
Pessoal (SMP)

11

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

N/A  

12
O Termo de Referência prevê regras
claras para a apresentação de
atestados de capacidade técnica?

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou visita
técnica?

N/A  

16

O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de
tempo, época e/ou de locais
específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada?

N/A  

18
O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos
de trabalho (mão de obra residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com análise de
outras soluções de contratação do
serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

N/A  

20
O Termo de Referência contém
justificativa para as exigências de
propriedade, posse e ou localização de
instalações, máquinas e/ou equipamentos?

Sim  

21

O Termo de Referência abstém-se de
especificações técnicas irrelevantes,
excessivas e ou desnecessárias, que
possam ser causa de aumento dos custos
da futura contratação?

SIM  
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22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM  

23 Existe aprovação do Termo de Referência
pela autoridade competente?  Pendente

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0747972

25

Os atos correlatos à pesquisa de preços
foram produzidos de acordo com a
legislação de regência e estão
devidamente demonstrados e justificados
no processo administrativo?

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com
os preços encontrados? SIM 0747971

27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu ao
exame da unidade demandante, conforme
o caso?

SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado
para o item da contratação?

NÃO 0770474

29
Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista
para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

Sim  

30

A minuta do edital contém previsão de
direito de preferência e de saneamento às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso
de empate, às propostas superiores em
até 5% do menor preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de
cota reservada às entidades preferenciais
(MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
observada a divisibilidade dos bens a
serem adquiridos e o limite máximo de
25%, relativamente ao objeto da
contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

32

A minuta do edital contém disciplina para
a hipótese de desenquadramento da
situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso
previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo administrativo estão
instruídos com justificativas adequadas e
razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo
de fornecedores interessados em
participar da licitação?

SIM  

34

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

N/A  

35

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que refletem todos os direitos
trabalhistas previstos em legislação N/A  
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35 trabalhistas previstos em legislação
especial (inclusive em Acordos e em
Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da
forma de apresentação de lances, dos
critérios de julgamento, classificação e
aceitação das propostas?

SIM  

37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM  

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação?

SIM  

39 A forma de divulgação de licitação está de
acordo com o valor a ser contratado? SIM  

40
A minuta do edital contempla a avaliação
quanto aos critérios de habilitação
econômico-financeira?

SIM  

41
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade das
propostas?

NÃO  

42
A minuta de edital se abstém de definir de
forma genérica penalidades aplicáveis na
fase de julgamento da licitação?

SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente estabelece prazo razoável
(não exíguo) para início da prestação de
serviços?

SIM 0770474

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

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição das
obrigações atribuídas ao contratante e à
fornecedora?

SIM  

46

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

SIM  

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

 
SIM

 

48

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

SIM  

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

SIM  

50
A minuta do contrato contém requisitos
de qualidade que viabilizem a vinculação
da remuneração com os resultados?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata contém cláusula
com previsão de reajuste e/ou
repactuação de preços?

SIM  

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

NÃO  
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OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõem sobre margem de
preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

 N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi
verificada a possibilidade de a licitação
ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do
Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº
11.488/07

N/A  

55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto
nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

SIM 
Pela
natureza do
objeto

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. 8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

 Próxima fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e
art. 17 do Decreto nº 5.450/05

 Próxima fase

59

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI,
do Decreto nº 5.450/05

 Próxima fase

60

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento
indicativo da existência de recursos
orçamentários para suportar a despesa?

SIM
0767097
 

62

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

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração
do ordenador da despesa (artigo 16, II, da
Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A   

 

7. CONCLUSÃO
 

Para que o processo se desenvolva com a mais
ampla regularidade possível convém juntar aos autos a
aprovação do termo de referência pela CPPE - exigida no item
23 da tabela de verificação acima.

À condição de satisfeita a diligência acima, esta
Assessoria Jurídica aprova, nos termos do parágrafo único do
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Art. 38, da Lei nº 8.666/93 e em face de sua regularidade
jurídica,   a minuta do edital de pregão eletrônico
(0770474),  do tipo menor preço por item,  que visa à
contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel,
de forma continuada, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 25/09/2020, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/09/2020, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770822 e o código CRC D88D076E.

0006731-10.2020.6.02.8000 0770822v28
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DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2020.
Considerando o pronunciamento da Assessoria

Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1764
(0770822), faço remessa dos presentes autos aos membros da
CPPE para manifestação sobre o Termo de Referência ora
lançado no evento SEI nº 0753605, que ainda se encontra
pendente de aprovação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
dada a urgência que o caso requer.

Por oportuno, esta Unidade Diretiva, enquanto
membro da citada Comissão, manifesto aquiescência ao
suso referido documento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
26/09/2020, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771939 e o código CRC 6F1E15B1.

0006731-10.2020.6.02.8000 0771939v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2020.
Em atenção ao Despacho GDG 0771939, manifesto-me

favorável a aprovação do Termo de Referência apresentado no evento
SEI 0753605.

Respeitosamente,  

Documento assinado eletronicamente por HOMERO MALTA FEITOSA FILHO,
Assessor-Chefe, em 26/09/2020, 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
0772081 e o código CRC 309AECA4.

0006731-10.2020.6.02.8000 0772081v1

Despacho AC 0772081         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 325



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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2020.
Em atenção ao Despacho DG (0772081), manifesto-me

pela aprovação do teor do Termo de Referência  sob evento SEI
nº 0753605 , no trato da Contratação de empresa especializada na
prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel.

 

Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 26/09/2020, às 16:50, 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
0772082 e o código CRC BDF57138.

0006731-10.2020.6.02.8000 0772082v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2020.

senhor Diretor;

Em atenção ao Despacho GDG 0771939, manifesto-me favorável a aprovação do
Termo de Referência apresentado no evento SEI 0753605.

Respeitosamente,  

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 26/09/2020, às 16:54, 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
0772089 e o código CRC 2BBDB68C.

0006731-10.2020.6.02.8000 0772089v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2020.

Ilmo. Senhor Diretor;

Em atenção ao Despacho GDG 0771939, manifesto-me favorável a aprovação do
Termo de Referência apresentado no evento SEI 0753605.

Respeitosamente,  

Documento assinado eletronicamente por KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,
Chefe de Cartório, em 26/09/2020, às 19:04, 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
0772164 e o código CRC 06C6652D.

0006731-10.2020.6.02.8000 0772164v1
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DESPACHO

Campo Alegre, 27 de setembro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
Em atenção ao Despacho GDG 0771939, manifesto-me favorável
à aprovação do Termo de Referência apresentado no evento
SEI 0753605.
Respeitosamente, 
José Sali Soares
Representante dos cartórios eleitorais do interior

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ SALI SOARES, Chefe de Cartório, em
27/09/2020, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772245 e o código CRC 4A5BC546.

0006731-10.2020.6.02.8000 0772245v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
De ordem da Sra. Secretária de Gestão de Pessoas, em

atenção ao Despacho GDG 0771939, a Secretaria de Gestão de
Pessoas manifesta-se favorável à aprovação do Termo de Referência
apresentado no evento SEI 0753605.

Respeitosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Analista
Judiciário, em 27/09/2020, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772251 e o código CRC 86EDDBDE.

0006731-10.2020.6.02.8000 0772251v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.

                                        Opinamos favorável à aprovação do Termo de  Referência
apresentado no evento SEI 0753605.

Representante da Ouvidoria

Documento assinado eletronicamente por DÓRIS MARIA DE LUNA TENÓRIO,
Analista Judiciário, em 28/09/2020, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772737 e o código CRC C211AB50.

0006731-10.2020.6.02.8000 0772737v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
 
 
Em atenção ao Despacho GDG 0771939, manifesto-me

favorável a aprovação do Termo de Referência apresentado no evento
SEI 0753605.

 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/09/2020, às 14:20, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772763 e o código CRC 9F85FFF5.

0006731-10.2020.6.02.8000 0772763v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.

Em atenção ao Despacho GDG 0771939, manifesto-me favorável a aprovação do
Termo de Referência apresentado no evento SEI 0753605.

 

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/09/2020, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772935 e o código CRC 9B69D1F0.

0006731-10.2020.6.02.8000 0772935v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
 
Para fins do item 23 da tabela constante do Parecer

da AJ-DG (0770822), informo que o Termo de Referência foi
devidamente aprovado pelos membros da Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, conforme
eventos 0772081, 0772082, 0771939, 0772089, 0772164, 0772245, 0772251, 0772737, 0772763, 0772935.

Deve-se seguir os demais atos necessários à
contratação.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 28/09/2020, 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
0773060 e o código CRC 108C9E1E.

0006731-10.2020.6.02.8000 0773060v1

Despacho AGE 0773060         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 334



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.
Senhor Diretor-Geral,
 
Manifesto-me favorável ao termo de referência.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 28/09/2020, às 17:21, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0773212 e o código CRC BF0E7BB7.

0006731-10.2020.6.02.8000 0773212v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
Senhor Presidente,
Tendo em conta o Parecer 1764 (0770822), da Assessoria

Jurídica desta Diretoria-Geral, que aprovou a minuta do edital de
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
menor preço por item (0770474), que visa à contratação
de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma
continuada, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta Corte, submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência para a
necessária e competente deliberação, com a recomendação de que
seja autorizada a fase externa do certame.

Ressalto por oportuno, que a aprovação do termo de
referência fora realizada de forma individualizada pelos membros da
CPPE, conforme consta nos eventos SEI
nº 0771939,  0772081, 0772082, 0772089, 0772164, 0772245, 0772251, 0772737, 0772763, 0772935, 0773060e
0773212, tendo em vista a urgência da contratação em comento,
considerando cumprida a recomendação contida no Parecer 1764 da
AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/09/2020, às 14:25, 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
0773325 e o código CRC 01871EC2.

0006731-10.2020.6.02.8000 0773325v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
À Direção-Geral
 
Sr. Diretor-Geral,
 
Em atenção aos Despachos

GDG 0771939 manifesto pela aprovação do Termo de
Referência 0753605, que visa a contratação de empresas para
prestação de serviços de telefonia móvel.

 
Respeitosamente,
 
Leonardo Pereira
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos

Eleitorais
Membro da Comissão Permanente de Planejamento

de Eleições

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 28/09/2020, às 23:03, 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
0773449 e o código CRC B7E92347.

0006731-10.2020.6.02.8000 0773449v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2020.
Opinamos  pela aprovação do Termo de

Referência 0753605, que visa a contratação de empresas para
prestação de serviços de telefonia móvel.

Documento assinado eletronicamente por DÓRIS MARIA DE LUNA TENÓRIO,
Analista Judiciário, em 29/09/2020, às 12:52, 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
0773704 e o código CRC FDBDC870.

0006731-10.2020.6.02.8000 0773704v1
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PROCESSO : 0006731-10.2020.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase externa. Pregão Eletrônico. Contratação. Empresa. Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel.

Decisão nº 2325 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0773325.

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
por item, objetivando a contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP)
e internet móvel, de forma continuada, tudo de acordo com o Termo
de Referência devidamente aprovado pelos membros da  Comissão
Permanente Permanente de Planejamento de Eleições, conforme
eventos
SEI 0772081, 0772082, 0771939, 0772089, 0772164, 0772245, 0772251, 0772737, 0772763, 0772935 e
de acordo com a requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0770474, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1764 (0770822), e demais medidas cabíveis.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 29/09/2020, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0774160 e o código CRC 38B7527B.

0006731-10.2020.6.02.8000 0774160v6
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DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2020.
 
 
À SLC para cumprimento da Decisão 2325 da

Presidência (0774160).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/09/2020, às 20:32, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6699//22002200  
  
PROCESSO Nº 0006731-10.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 15 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 POR ITEM, 
objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma continuada, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Lei nº 9.472 (Lei Geral de Telecomunicações), de 02 de 
julho de 1997, o Decreto nº 2.534 (Plano Geral de Outorgas - PGO), de 02 de abril de 
1998, a Portaria nº 1.137, de 20 de dezembro de 1994, e a Norma nº 4/1994, ambas 
do Ministério das Comunicações, a Resolução ANATEL nº 477 (Regulamento do 
Serviços Móvel Pessoal – SMP), de 07 de agosto de 2007, 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 
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. 

1.2.  Todos os serviços deverão ser sob a modalidade corporativa, com o 
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com as 
especificações mínimas ou superiores às descritas no Termo de Referência (Anexo I), e 
respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da ANATEL. 

2 – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
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2.1. Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA terá o prazo de, no 
máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, com habilitação das linhas 
e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e acessórios. 

 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados que atenderem a 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste pregão, 
mormente no que se refere à concessão/autorização para exploração de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância (LDN). 

 

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

3.1.2. Será permitida, ainda, a participação de empresas especializadas na 
prestação dos serviços objeto da presente licitação consorciadas entre si, desde 
que apresentando uma única proposta e Termo de Compromisso de Constituição 
assinado por todos, com a indicação da empresa - líder, sendo esta responsável 
por toda negociação durante o certame. 

3.1.2.1. A participação de empresas reunidas em consórcio obedecerá às 
normas estabelecidas no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e no art. 16 do Decreto nº 
5.450/2005. 

3.1.2.2. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

Edital do Pregão Eletrônico nº 69/2020 (0774910)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 342



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

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. 
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4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA 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.  
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5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado, 
considerando seu prazo de vigência de 24 meses. 
 

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. 
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7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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 
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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. Os preços máximos fixados para os itens ora licitados encontram-se na 
tabela abaixo, e de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

ITEM QUANTIDADE 
VALOR MÁXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR MÁXIMO  
TOTAL PARA 24 

MESES 

ITEM 1 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 2 08 R$ 81,24 R$ 15.598,08 

ITEM 3 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 

ITEM 4 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 5 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 6 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 

 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do 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. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
8.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Planilha de 
Formação de Preços no modelo do Anexo I-A, referente ao item ofertado, indicando 
inclusive  a marca e o modelo do smartphone ofertado em comodato. 
 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 
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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. 

 

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; 
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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 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 estadual, 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 Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 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 
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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. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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. 
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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 Econômico-financeira: certidão negativa de falência ou 
concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 90 
(noventa) dias da data de abertura do certame.  

 

9.10.4. Qualificação Técnica: 

a) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada a 
licitante; 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto deste Pregão, mediante cópia do contrato de 
concessão ou do termo de autorização para a Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada pelo poder concedente nos termos da 
legislação em vigor, ou da publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União.  

c) Em se tratando de empresas reunidas em consórcio, cada empresa 
consorciada deverá apresentar Atestados de Capacidade Técnica 
relativa à participação no consórcio, de maneira que o somatório das 
capacidades técnicas comprove aptidão para o desempenho de 
atividade compatível em características e prazos com o objeto da 
licitação. 

c.1) Comprovação de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, se for o caso, com indicação da 
empresa- líder, que deverá atender às condições de liderança 
estipuladas no Edital e será a representante das consorciadas 
perante a União. 

 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do objeto licitado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

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 total 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 total, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante 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. 
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

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. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 69/2020 (0774910)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 357



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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 25.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de 
disponibilização dos serviços em conformidade com este edital.  
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
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15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 
15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da 
obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar 
a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. 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; 
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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; 

X – não assinar o contrato. 

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

 
17.3. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa 
e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

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

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

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

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

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

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes. 
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17.3.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do subitem 
anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

Ativação/desativação de serviços (caixa postal, 
encaminhamento de chamadas, identificação de 
chamadas), para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato 0,4 

Cobrança fora do prazo estabelecido na 
regulamentação pertinente 

0,4 

Cobrança por serviços não prestados 0,4 

Deixar de informar e apresentar o preposto ou 
consultor ao CONTRATANTE, para cada dia de atraso 

0,4 

Desativação em definitivo de linhas, para cada 24 
horas de atraso 

0,4 

Restabelecimento de linha suspensa 
temporariamente, para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Suspensão temporária de linhas, para cada 24 horas 
de atraso 

0,4 

Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4 

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do 
aparelho e SIM CARD), para cada dia de atraso 

0,5 

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do 
CONTRATANTE), para cada 48 horas de atraso 

0,5 

Apresentação de informações ou esclarecimentos, 
para cada 24 horas de atraso 

0,5 

Fornecimento de SIM CARDs (backup), para cada dia 
de atraso 

0,5 

Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5 

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

1,0 
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 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

caso fortuito 

Manutenção corretiva (casos isolados), para cada 8 
horas de atraso 

1,0 

Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8 horas 
de atraso 

1,0 

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

1,0 

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto 
ou roubo, para cada dia de atraso 

1,0 

Reposição ou reparo de dispositivos por defeito 
coberto pela garantia, para cada dia de atraso 

1,0 

 

17.4.1. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo de 
faturamento. 

17.4.2. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, de 
forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

17.5.  Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês seja 
igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento 
parcial do objeto. 

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

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

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

17.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93. 

17.10.  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 
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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. 

17.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

17.13. 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. 

 
17.14.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
17.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 

18.1. O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento dos 
serviços. 

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

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

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

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

18.6. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes 
desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias. 

 
18.7. 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 
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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° 167674  - 
Natureza da Despesa n° 339040. 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante estão disponíveis na Minuta do 
Contrato (Anexo III). 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada estão disponíveis na Minuta do Contrato 
(Anexo III). 
 
23- DO REAJUSTE 

 
23.1. As disposições relativas ao reajuste estão disponíveis na Minuta do 
Contrato (Anexo III). 
 
24- DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

 
24.1. As disposições relativas aos níveis de serviço  estão disponíveis na 
Minuta do Contrato (Anexo III). 
 
 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
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ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

 
25.14. 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, 30 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. DO OBJETO 

I. 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 deste Termo de Referência, por um período 
inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado. 

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

  

2. DA JUSTIFICATIVA E DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

I. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de 
telefonia móvel pessoal (SMP) e internet móvel para a comunicação de 
autoridades, servidores e funcionários, do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas – TRE/AL, principalmente dos Cartórios Eleitorais, no 
suporte às atividades habituais de trabalho, principalmente quando em 
trânsito ou em atividades remotas, de maneira que o tempo e o custo 
dispendidos nos processos de tomada de decisão sejam reduzidos de 
forma significativa, ao passo em que as situações urgentes ou 
emergenciais solucionadas mais prontamente. 

II. O serviço de telefonia móvel pessoal com acesso à internet e 
fornecimento de smartphones em comodato, passou a ser muito 
importante no desenvolvimento das ações institucionais, pois é a partir 
dessa tecnologia que a transmissão das informações entre os 
servidores ocorre de maneira mais eficaz, tanto na comunicação por 
voz como por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, que 
permitem o compartilhamento de imagens, vídeos, áudios e 
documentos, etc, ou ainda por aplicativos de videoconferência, 
evitando, de certa forma, aglomeração ou encontros presenciais com 
outras pessoas, mitigando assim o risco de contaminação diante da 
pademia de Covid-19 enfrentada atualmente. 

III. Além disso, a contratação pretende proporcionar comunicação 
móvel que atenda às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral do 
Alagoas, especialmente dos Cartórios Eleitorais, tendo como objetivo 
principal o atendimento das funções institucionais, estratégicas e 
organizacionais, de forma contínua, tanto no período não eleitoral 
quanto no período eleitoral. 
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IV. Da mesma forma, é cada vez mais imprescindível o acesso às 
informações e às diversas ferramentas de comunicação para a 
realização de atividades dos servidores e magistrados, bem como o 
uso da comunicação de dados para a celeridade das atividades usuais 
do trabalho, em especial nos períodos eleitorais. Para isso, é 
necessário o uso de novas tecnologias de comunicação que possam 
acompanhar a mobilidade desses colaboradores em suas tarefas, 
inclusive no exercício da comunicação institucional e do poder de 
polícia em período eleitoral, aumentando a produtividade do resultado 
final esperado (interesse público). 

V. Assim, como a forma de comunicação tem mudado 
substancialmente do serviço de voz para as mídias sociais, não faz 
mais sentido a contratação por planos de tarifação por minutos de voz 
para as diversas modalidades dessa categoria, devido ao uso cada vez 
menor desse serviço. Por esta razão as operadoras migraram o foco 
para venda de pacotes de dados com pacotes de voz ilimitado, 
inclusive para ligações locais e de longa distância, como é o caso dos 
planos controle comercializados pelas operadoras atualmente. 

VI. Portanto, em adequação a essa nova realidade, objetiva-se a 
contratação de pacotes de voz ilimitados, incluindo pacotes de dados 
para acesso à internet, melhores dimensionados para atender à 
demanda de tráfego de dados de forma satisfatória, em cada ciclo 
mensal, aos serviços disponibilizados pelo Tribunal de forma online, 
como e-mails, sistemas administrativos e judiciais, inclusive para 
propiciar a realização de intimações ou citações via mensagens 
instantâneas (whatsapp), em harmonia com os normativos mais 
recentes do TRE/AL e do TSE. 

VII. Por outro lado, essa modalidade de contratação implicará, 
consequentemente, na redução dos custos com telefonia fixa nos 
cartórios eleitorais, bastando para tal que seja priorizado o uso da 
linha de telefonia móvel para a realização das chamadas telefônicas 
do dia a dia. 

VIII. No tocante ao período de 24 (vinte e quatro) meses da 
contratação, convém esclarecer que se trata de serviços de natureza 
contínua, com implicações em custos de investimentos e consequente 
prazo de amortização (relativamente aos smartphones fornecidos em 
regime de comodato), além do que esse prazo influencia diretamente 
no valor das propostas, na medida em que forem balizados os custos-
benefícios dos investimentos. 

  

2. DO ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
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I. A presente contratação está inserida no macrodesafio 
institucional " Instituição da governança Judiciária", como prevê o 
Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
para o período 2016 - 2021. 

  

4. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

I. A descrição da solução como um todo abrange a prestação de 
serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal – SMP) e internet 
móvel, com pacotes ilimitados de voz e pacotes de dados de no 
mínimo 8 GB, via rede móvel disponível nacionalmente com tecnologia 
digital, com fornecimento de terminais móveis smartphones e 
SIMCards em regime de comodato, que deverão ser inicialmente 
distribuídos para os Cartórios das Zonas Eleitorais e Postos de 
Atendimento, conforme quadro abaixo: 

ZONA 
ELEITORAL 

MUNICÍPIO 
SEDE 

ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP 

1 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

2 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

3 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

5 VIÇOSA 
RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, 
CEP 57700-000 

01 

6 ATALAIA 
AV. PEDRO PEREIRA ACIOLI, S/N, 
JOSÉ PAULINO, CEP 57690-000 

01 

7 CORURIPE 
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS 
WANDERLEY, COMENDADOR TERCIO 
WANDERLEY, CEP 57230-000 

01 

8 PILAR 
PRAÇA MARECHAL FLORIANO 
PEIXOTO, 337, CENTRO, CEP 57150-
000 

01 

9 MURICI 
RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N, 
CENTRO, CEP 57820-000 

01 

10 
PALMEIRA DOS 
ÍNDIOS 

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, 
CENTRO, CEP 57600-010 

01 

11 
PÃO DE 
AÇÚCAR 

AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 
949, CENTRO, CEP 57400-000 

01 

12 
PASSO DE 
CAMARAGIBE 

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, 
CENTRO, CEP 57930-000 

01 

13 PENEDO 
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM 
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP 
57200-000 

01 

Edital do Pregão Eletrônico nº 69/2020 (0774910)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 370



3

1  

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

ZONA 
ELEITORAL 

MUNICÍPIO 
SEDE 

ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP 

14 PORTO CALVO 
RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, 
CEP 57900-000 

01 

14 
MARAGOGI 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

PÇA BATISTA ACIOLY, 41, CENTRO, 
CEP 57955-000 

01 

15 RIO LARGO 
AV. PRESIDENTE FERNANDO COLLOR 
DE MELO, 48, TABULEIRO DO PINTO, 
CEP 57100-000 

01 

16 
SÃO JOSÉ DA 
LAJE 

PÇA. OSMAN COSTA PINO, S/N, 
CENTRO, CEP 57860-000 

01 

16 

COLÔNIA 
LEOPOLDINA 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 
09, CENTRO, CEP 57975-000 

01 

17 
SÃO LUÍS DO 
QUITUNDE 

RUA COELHO CAVALCANTE, 73, 
CENTRO, CEP 57920-000 

01 

18 
SÃO MIGUEL 
DOS CAMPOS 

RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 
51, CENTRO, CEP 57240-078 

01 

19 
SANTANA DO 
IPANEMA 

AV. PRESIDENTE DUTRA, 385, BR 
316, MONUMENTO, CEP 57500-000 

01 

20 TRAIPU 
RUA ISMAR DE GOES MONTEIRO, 
S/N, CENTRO, CEP 57370-000 

01 

21 
UNIÃO DOS 
PALMARES 

RUA MARECHAL DEODORO DA 
FONSECA, S/N, CENTRO, CEP 57800-
000 

01 

22 ARAPIRACA 
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP 57312-
630 

01 

26 
MARECHAL 
DEODORO 

RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 
225, CENTRO, CEP 57160-000 

01 

27 MATA GRANDE 
PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ, 14, 
CENTRO, CEP 57540-000 

01 

28 QUEBRANGULO 
RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, 
CEP 57750-000 

01 

29 BATALHA 
RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, 
CENTRO, CEP 57420-000 

01 

31 MAJOR ISIDORO 
RUA PROFA. MARIA JOSÉ DE R. 
BARROS, S/N, FÓRUM ELEITORAL, 
CENTRO, CEP 57580-000 

01 

33 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

34 
TEOTÔNIO 
VILELA 

RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, 
CENTRO, CEP 57265-000 

01 

37 
PORTO REAL 
DO COLÉGIO 

AV. GOVERNADOR MOACIR 
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP 
57290-000 

01 

37 IGREJA NOVA RUA VEREADOR DJALMA RAPOSO, 01 
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ZONA 
ELEITORAL 

MUNICÍPIO 
SEDE 

ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP 

(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

53, CENTRO, CEP 57280-000 

39 ÁGUA BRANCA 
RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, 
CENTRO, CEP 57490-000 

01 

40 
DELMIRO 
GOUVEIA 

RUA OLAVO BILAC, 318, CENTRO, 
CEP 57480-000 

01 

40 
PIRANHAS 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, 
CEP 57460-000 

01 

44 
GIRAU DO 
PONCIANO 

AVENIDA PROGRESSO, 360, 
PROGRESSO, CEP 57360-000 

01 

45 IGACI 
RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 
53, CENTRO, CEP 57620-000 

01 

46 CACIMBINHAS 
RUA CLARINDO AMORIM, S/N, 
CENTRO, CEP 57570-000 

01 

47 CAMPO ALEGRE 
AV. JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495, 
CENTRO, CEP 57250-000 

01 

48 BOCA DA MATA 
RUA LADISLAU COIMBRA, 128, 
CENTRO, CEP 57680-000 

01 

48 
MARIBONDO 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

RUA PADRE ABELARDO ROMEIRO 
PEREIRA, S/N, CENTRO, CEP 57670-
000 

01 

49 
SÃO 
SEBASTIÃO 

RUA VEREADORA MARIA JOSÉ 
PEREIRA PACHECO, 01, CENTRO, 
CEP 57275-000 

01 

50 MARAVILHA 
PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, 
CENTRO, CEP 57520-000 

01 

51 
SÃO JOSÉ DA 
TAPERA 

AV. MANOEL MACIANO, 418, 
CENTRO, CEP 57445-000 

01 

53 
JOAQUIM 
GOMES 

PRAÇA LAURENTINO GOMES DE 
BARROS, 02, CENTRO, CEP 57980-
000 

01 

54 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

55 ARAPIRACA 
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP 57312-
630 

01 

II. As características básicas dos itens são descritas no quadro 
abaixo, sendo que o agrupamento em um único objeto dos serviços 
individuais para comunicação de voz e dados, levou em consideração 
as questões técnicas, uma vez que não podem ser separados e 
oferecidos por operadoras diferentes, pois todos eles, incluindo o 
serviço de internet móvel, guardam correlação entre si. 

III. Os serviços objeto da contratação são subdivididos por itens, 
conforme quadro abaixo, a fim de serem disputados entre os licitantes 
interessados de forma autônoma e independente em relação aos 
demais. 
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

1 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO DOS 
PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e 
ARAPIRACA. 

07 

2 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 

08 
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, MARECHAL 
DEODORO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE. 

3 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: MATA GRANDE, QUEBRANGULO, 
BATALHA, MAJOR ISIDORO, ÁGUA BRANCA, 
PORTO REAL DO COLÉGIO, IGREJA NOVA, BOCA 
DA MATA e MARIBONDO 

09 

4 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO DE 
CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, 

07 
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

TRAIPU, MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA. 

5 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO CALVO, SANTANA 
DO IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA, PIRANHAS e 
JOAQUIM GOMES. 

07 

6 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE 
AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, 
COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU 
DO PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE. 

09 
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5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-
se na categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019. 

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

  

6. DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

I. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet 
móvel deverão ser de característica pós-pago, tecnologia digital, sendo 
que os acessos habilitados com serviço de dados, deverão ser com 
tecnologia que permita fazer e receber ligações, e, conexão à internet 
tipo 3G/4G ou superior, onde haja disponibilidade, sem a necessidade 
de habilitação de outro equipamento. 

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

III. Quando uma linha atingir o limite do pacote de dados ativado, a 
CONTRATADA não poderá interromper a conexão de dados nem o sinal 
de voz, podendo, nesse caso, se houver amparo legal vigente, limitar a 
velocidade até o fim do ciclo mensal. 

IV. A CONTRATADA deverá até a data da assinatura do contrato 
cobrir, obrigatoriamente, com o Serviço Móvel Pessoal, rede GSM, 3G 
e/ou 4G, no mínimo, 70% da área urbana e 100% da área (outdoor) 
onde estão localizados o prédio sede do TRE/AL, no município de 
Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, 6º andar, Farol, 
Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, bem como os Cartórios Eleitorais e 
Postos de Atendimento, localizados nos municípios e endereços 
indicados no quadro do item 4.I, de acordo com os itens adjudicados. 

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

VI. A cobertura poderá se dar através de rede própria ou por 
contrato de roaming com outras operadoras e a comprovação será por 
meio de declaração, na forma do § 4º do art. 26 do Decreto nº 
10.024/2019. 
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VII. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao 
usuário final, em caso de falhas/defeitos nos SIMCards em uso, a 
CONTRATADA deverá fornecer chips SIMCards de reserva, nas 
quantidades previstas no quadro do item 4.III. 

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

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

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

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

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

a. Habilitação; 

b. Escolha ou troca de número; 

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

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

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

f. Reativação de número de linha; 

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

h. Adicional de chamadas; 

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

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

XIV. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de 
comunicação deverão ser habilitados e aptos para funcionamento nos 
principais centros urbanos, especialmente nas capitais, com as 
franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço, 
incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet. 

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

XVI. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, 
deverão ser bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos 
serviços de dados em deslocamento internacional, chamadas para 
códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), 
Hora Certa (130) e similares, serviços recebidos a cobrar (SMS), salas 
de jogos e de bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS, e 
quaisquer outros serviços tarifados não cobertos pelo contrato. O 
bloqueio deverá ser executado no sistema da operadora e não através 
dos aparelhos celulares. 

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

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

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

  

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

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

  

8. DA SUSTENTABILIDADE 

I. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução 
dos serviços, deverá fornecer bens que não contenham substâncias 
perigosas em concentração acima da recomendada, bem como ficar 
encarregada de promover o descarte adequado dos aparelhos, 
baterias e demais materiais recolhidos, seja quando do encerramento 
do contrato, por ocasião da substituição por outros, ou quando forem 
danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da Lei nº 
12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

II. Os equipamentos eletrônicos fornecidos não deverão 
conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada 
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

  

9. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

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

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

III. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de 
até 7 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e materiais 
fornecidos, com a consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 
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IV. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não 
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo. 

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

  

10. DO PAGAMENTO 

I. O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento 
dos serviços. 

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

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

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

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

VI. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados 
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo 
de até 60 (sessenta) dias. 

VII. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 
convencionado que os encargos moratórios devidos pelo 
CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por cento ao ano), pro rata die, 
apurados desde a data do primeiro dia útil de atraso até a data do 
efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: EM = I x N x VP, onde: 
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EM= Encargos moratórios. 

I= Índice de atualização financeira = 
0,0001644. 

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

VP= Valor da parcela vencida. 

  

11. REAJUSTE DE PREÇOS 

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

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

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

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

  

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

II. Designar formalmente o gestor e o fiscal para o 
acompanhamento da execução contratual, podendo ainda ser 
designado um fiscal técnico, para acompanhar diretamente o serviço, 
ordenar correções e monitorar interrupções e demais falhas na 
execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor. 

III. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas 
as medidas corretivas necessárias. 
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IV. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA. 

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

VI. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA. 

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

VIII. Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha 
correspondente, nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo do 
aparelho, devendo encaminhar o respectivo Boletim de Ocorrência 
(B.O.). 

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

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

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

  

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

IV. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar 
ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
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V. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de 
vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções 
programadas. 

VI. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por 
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por 
dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, 
e/ou a quem esta designar, um atendimento diferenciado por meio de 
consultoria especializada, disponível em horário comercial. 

VII. Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 dias 
após a assinatura do contrato, um preposto ou consultor, baseado em 
Maceió/AL, com poderes de decisão para representar a CONTRATADA, 
principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos 
serviços objeto deste Termo de Referência. 

VIII. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas, por intermédio do preposto ou consultor, designado para o 
acompanhamento do contrato. 

IX. Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto 
ou consultor, além do contato telefônico dos superiores hierárquicos, 
de modo a garantir o atendimento das demandas solicitadas pelos 
fiscais do Contrato. 

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

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

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

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

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

XV. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
CONTRATANTE. 
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XVI. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras 
empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do 
serviço. 

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

XVIII. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações 
realizadas por meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua 
rede de telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições 
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações. 

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

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

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

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

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

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

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

XXVI. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de 
número, entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço 
eventualmente solicitado, somente pelo gestor do contrato. 
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XXVII. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização 
dos serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com 
os aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às 
especificações mínimas previstas neste Termo de Referência, bem 
como promover a substituição de todos os aparelhos por outros novos, 
a cada 24 meses ou a cada renovação contratual, observando as 
especificações técnicas exigidas e a evolução tecnológica dos 
equipamentos. 

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

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

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

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia, 
conforme laudo emitido pela assistência técnica autorizada, a 
substituição ou o reparo do aparelho deverá ser feita em até 
15 (quinze) dias, contados a partir da notificação à 
CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o 
CONTRATANTE. 

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

XXX. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer 
natureza, inclusive perda, roubo ou furto, ou dano por uso indevido do 
aparelho, disponibilizar um novo aparelho com o mesmo código de 
acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias, podendo efetuar, caso 
queira, a cobrança do equipamento extraviado ou danificado ao 
CONTRATANTE. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual 
ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) 
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE. 

XXXI. A CONTRATADA deverá fornecer, a título de backup para casos 
de defeito, extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 15% (dez por 
cento) das quantidades de cada tipo de aparelho, devendo considerar 
que eventuais frações equivalerão ao próximo número inteiro, sem 
qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, que serão armazenados 
pela área responsável para agilizar substituições no caso de defeito ou 
extravio de aparelho. 
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XXXII. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de 
acordo com os prazos de habilitação definidos deste Termo de 
Referência, incluindo todos os acessórios necessários à plena 
utilização dos serviços contratados, tais como carregador de bateria, 
cabos de dados, manual do usuário etc. 

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

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

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

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

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

  

14. DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

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

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

III. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar 
Relatórios de qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, no formato sintético ou analítico, com o 
objetivo de comprovar a qualidade do serviço prestado. 
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IV. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item 
anterior está descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro 
de 2011, que aprovou o Regulamento de Gestão da Qualidade da 
Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP. 

V. As interrupções programadas dos serviços deverão ser 
comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) 
dias úteis. 

VI. Será considerada como “falha sistêmica” aquela que 
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de 
realizar qualquer um dos seus serviços básicos (trafegar dados, 
originar ou receber chamadas). 

VII. A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na tabela 
abaixo, durante a execução do contrato. 

Atividade Prazo Marco para contagem do prazo 

Portabilidade numérica 3 dias corridos 
A contar do início da liberação dos 
números pela operadora doadora 

Ativação de novas linhas (incluindo a 
entrega do aparelho e SIM CARD) 

15 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Desativação em definitivo de linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor 

Suspensão temporária de linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor 

Restabelecimento de linha suspensa 
temporariamente 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de número 48 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de SIM CARD (utilização do 
estoque de posse do CONTRATANTE) 

48 horas A contar da solicitação do gestor 

Ativação/desativação de serviços 
(caixa postal, encaminhamento de 
chamadas, identificação de 
chamadas) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (casos 
isolados) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (falha 
sistêmica) 

8 horas A contar da solicitação do gestor 

Fornecimento de SIM CARDs 
(backup) 

10 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Reposição de dispositivos por 
extravio, perda, furto ou roubo 

15 dias corridos 
A contar da comunicação do gestor, 
em conjunto com a apresentação do 
B.O. 

Reposição ou reparo de dispositivos 
por defeito coberto pela garantia 

15 dias corridos A contar da comunicação do gestor 

Apresentação de informações ou 
esclarecimentos 

24 horas A contar da solicitação do gestor 
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15. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

I. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão 
contratados com o fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de 
comodato, de SIMCards e aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e 
respeitando as seguintes especificações mínimas: 

a. Aparelho Smartphone homologado pela Anatel, com 
sistema operacional Android 9 ou IOS 10. 

b. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/190 0 MHz). 

c. Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no 
mesmo aparelho. 

d. Rede de dados 3G/4G nos padrões autorizados pela 
ANATEL. 

e. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 
2,0 GHz ou de 8 núcleos (Octa-Core) com velocidade de 1,6 
GHz. 

f. Memória de armazenamento interna de 32 GB. 

g. Memória RAM de 3 GB. 

h. Tamanho de tela de 5 Polegadas na diagonal, com 
touchscreen e multitouch. 

i. Bateria tipo lítio, com capacidade de 3.000 mAh. 

j. Câmera traseira com 12 MegaPixels e câmera frontal com 
no mínimo 5 MegaPixels. 

k. Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi fi (802.11 b/g/n), roteador 
wi fi, Bluetooth 4.2 ou superior, conexão com PC via USB. 

l. Sensor de GPS e de autorrotação de tela. 

m. Leitor de impressões digitais. 

n. Acessórios: carregador bivolt, fones de ouvido, cabo USB, 
extrator de chip (quando aplicável), manual de instruções de 
uso do aparelho em português (impresso em papel ou online). 

o. Funcionalidade: vibração, viva voz, conferência, registro 
de chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do 
uso de dados, modo avião, chamada em espera, Browser com 
suporte a html/HTML5, predição de texto, acesso ao celular por 
senha e impressão digital, suporte a conta de e mail, 
visualização de documentos (tipo doc, xls, pdf), localização do 
celular para o caso de perda ou roubo, quando disponível pelo 
sistema operacional. 
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p. SIMCard com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM 
(3FF) e nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou 
superior, compatível com os smartphones fornecidos. 

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

III. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da 
CONTRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do 
contrato ou quando forem substituídos. 

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

V. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, Seção de Patrimônio, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, 6º 
andar, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, no horário das 13h às 
19h, de segunda a quinta-feira e das 7h30mim às 13h30mim. 

  

16. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Após a assinatura do Termo de Contrato, a CONTRATADA terá o 
prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos 
serviços, com habilitação das linhas e a entrega dos aparelhos 
smartphones, SIMCards e acessórios. 

  

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

b. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame; 
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c. ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d. não mantiver a proposta; 

e. falhar ou fraudar a execução do Contrato; 

f. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

II. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, aplicar as seguintes sanções: 

a. advertência; 

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

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

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

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

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

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

III. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do subitem 
anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de 
multa. 
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IV. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei 
nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por 
praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; ou demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

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

  

Ocorrências Percentual de multa sobre o valor mensal do faturado do contrato (%) 

Ativação/desativação de serviços 
(caixa postal, encaminhamento 
de chamadas, identificação de 
chamadas), para cada 24 horas 
de atraso 

0,4 

Cobrança de valores em 
desacordo com o contrato 

0,4 

Cobrança fora do prazo 
estabelecido na regulamentação 
pertinente 

0,4 

Cobrança por serviços não 
prestados 

0,4 

Deixar de informar e apresentar o 
preposto ou consultor ao 
CONTRATANTE, para cada dia de 
atraso 

0,4 

Desativação em definitivo de 
linhas, para cada 24 horas de 
atraso 

0,4 

Restabelecimento de linha 
suspensa temporariamente, para 
cada 24 horas de atraso 

0,4 

Suspensão temporária de linhas, 
para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Troca de número, para cada 48 
horas de atraso 

0,4 

Ativação de novas linhas 
(incluindo a entrega do aparelho 
e SIM CARD), para cada dia de 
atraso 

0,5 
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Ocorrências Percentual de multa sobre o valor mensal do faturado do contrato (%) 

Troca de SIM CARD (utilização do 
estoque de posse do 
CONTRATANTE), para cada 48 
horas de atraso 

0,5 

Apresentação de informações ou 
esclarecimentos, para cada 24 
horas de atraso 

0,5 

Fornecimento de SIM CARDs 
(backup), para cada dia de atraso 

0,5 

Portabilidade numérica, para cada 
dia de atraso 

0,5 

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

1,0 

Manutenção corretiva (casos 
isolados), para cada 8 horas de 
atraso 

1,0 

Manutenção corretiva (sistêmica), 
para cada 8 horas de atraso 

1,0 

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

1,0 

Reposição de dispositivos por 
extravio, perda, furto ou roubo, 
para cada dia de atraso 

1,0 

Reposição ou reparo de 
dispositivos por defeito coberto 
pela garantia, para cada dia de 
atraso 

1,0 

VI. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo 
de faturamento. 

VII. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

VIII. Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês 
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o 
descumprimento parcial do objeto. 
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IX. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal. 

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

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

XII. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do 
art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

XIII. 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. 

XIV. O período de atraso será contado em dias corridos. 

XV. 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. 

XVI. 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. 

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

I. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em 
conta o critério de menor preço por item, sendo vencedora a que 
apresentar o menor valor do item para o total de 24 meses. 

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

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

IV. Os preços máximos estimados por item, de acordo com pesquisa 
de mercado, são: 
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ITEM QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

PARA 24 MESES 

ITEM 1 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 2 08 R$ 81,24 R$ 15.598,08 

ITEM 3 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 

ITEM 4 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 5 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 6 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 
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ANEXO I-A 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

  

ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL  

PARA 

24 MESES (R$) 

1 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO 

DOS PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e 

ARAPIRACA. 

07     

2 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, 

MARECHAL DEODORO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE. 

08     
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL  

PARA 

24 MESES (R$) 

3 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: MATA GRANDE, 

QUEBRANGULO, BATALHA, MAJOR ISIDORO, ÁGUA 

BRANCA, PORTO REAL DO COLÉGIO, IGREJA 

NOVA, BOCA DA MATA e MARIBONDO 

09     

4 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO 

DE CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, TRAIPU, 

MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA. 

07     

5 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

07     
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL  

PARA 

24 MESES (R$) 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO 

CALVO, SANTANA DO IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA, 

PIRANHAS e JOAQUIM GOMES. 

6 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, 

PÃO DE AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, 

COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO 

PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE. 

09     

  

Marca e modelo do smartphone ofertado em comodato   
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ANEXO II 

                                              PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 

CONTRATO N° XX/2019 

Processo nº 0006731-10.2020.6.02.8000 

MINUTA 

Contrato de Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) e internet móvel, nas 
modalidades Local e Longa Distância 
Nacional (LDN), que entre si celebram a 
União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa 
______________. 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu 
de Andrade. Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta 
cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., n.º 
..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob n° ..................., daqui 
por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) .................., 
residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro ........., nesta, portador da CI 
sob n.º .............., inscrito no CPF/MF sob n° ................., resolvem celebrar o 
presente Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP)  e internet móvel, 
nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com fulcro na Lei n° 
10.520/02, no Decreto 10.024/2019, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo serem observadas as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro 2019, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de 
Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – 
PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das 
Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 
07/08/2007, Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 
11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, 
ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01, a qual adota a aplicação do 
SICAF na Secretaria deste Tribunal. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução nº 
15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas de 
contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações 
gerais, Norma de Contratação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  E DO PRAZO DE INÍCIO DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

O presente contrato tem como objeto a 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 deste Termo de Referência, 
por um período inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO – O smartphone ofertado em comodato será da marca 
xxx e modelo xxxx. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Todos os itens se referem à prestação de serviços no 
plano pós-pago. 

PARÁGRAFO QUARTO - Após a assinatura deste  Contrato, a CONTRATADA terá o 
prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, 
com habilitação das linhas e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e 
acessórios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  

A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante 
o regime de empreitada por preço unitário, conforme condições estabelecidas no 
Pregão Eletrônico n.º xx/2020 e seus Anexos, e na proposta da contratada, lançada 
no evento SEI nº XXXX. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços 
constantes de sua proposta, constantes na tabela abaixo,  sendo que o valor total 
estimado para a presente contratação de R$ XX (XXXX), considerando sua vigência 
de 24 (vinte e quatro) meses.  

 

item Descrição básica Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total para 
24 meses (R$) 
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1 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do  
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: 
ATALAIA, PENEDO, UNIÃO 
DOS PALMARES, 
CACIMBINHAS, SÃO 
SEBASTIÃO e ARAPIRACA. 

 

07   

2 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 

08   
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franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: MACEIÓ, 
RIO LARGO, MARECHAL 
DEODORO e SÃO LUÍS DO 
QUITUNDE. 
 

3 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: MATA 
GRANDE, QUEBRANGULO, 
BATALHA, MAJOR ISIDORO, 
ÁGUA BRANCA, PORTO REAL 
DO COLÉGIO, IGREJA 

09   
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NOVA, BOCA DA MATA e 
MARIBONDO 
 

4 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: 
CORURIPE, MURICI, PASSO 
DE CAMARAGIBE, SÃO 
MIGUEL DOS CAMPOS, 
TRAIPU, MARAVILHA e SÃO 
JOSÉ DA TAPERA. 
 

07   

5 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 

07   
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smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: VIÇOSA, 
PILAR, PORTO CALVO, 
SANTANA DO IPANEMA, 
DELMIRO GOUVEIA, 
PIRANHAS e JOAQUIM 
GOMES. 
 

6 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 

09   
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Estado de Alagoas: 
PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO 
DE AÇÚCAR, MARAGOGI, 
SÃO JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA 
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO 
VILELA, GIRAU DO 
PONCIANO, IGACI e CAMPO 
ALEGRE. 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estão inclusos nos valores acima todos os tributos e encargos  
decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento 
dos serviços. 

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

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

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

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

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados 
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de até 60 
(sessenta) dias. 

 
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 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 

 

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

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

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

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

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 2020 - PTRES 
167674, Elemento de Despesa 339040, compromissados pela Nota de Empenho nº xx, 
de xx de xxxx de 2020, no valor de R$ xxxx.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

1) Cumprir fielmente o que estabelece este contrato e o Termo de 
Referência, em especial no que se refere à implantação, operação e níveis de 
serviço; 

2) Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) 
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes 
aos serviços a serem prestados; 
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3) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito 
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como assegurar os direitos e 
cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da 
ANATEL; 

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

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

6) Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por telefone 
ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) 
dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta 
designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, 
disponível em horário comercial; 

7) Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 dias após a 
assinatura do contrato, um preposto ou consultor, baseado em Maceió/AL, com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no 
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste 
contrato; 

8) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, por 
intermédio do preposto ou consultor, designado para o acompanhamento do 
contrato; 

9) Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto ou consultor, 
além do contato telefônico dos superiores hierárquicos, de modo a garantir o 
atendimento das demandas solicitadas pelos fiscais do Contrato; 

10) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, 
de modo a obter uma operação correta e eficaz; 

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

12) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

13) Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de 
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
preços contratados no processo licitatório; 
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14) Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

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

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

17) Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não 
seja em absoluto cumprimento do contrato; 

18) Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por 
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de 
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações; 

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

20) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação; 

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

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

23) O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por 
solicitação de representante credenciado do CONTRATANTE; 

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

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

26) Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, 
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente 
solicitado, somente pelo gestor do contrato; 
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27) Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos 
serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os 
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações 
mínimas previstas neste Termo de Referência, bem como promover a 
substituição de todos os aparelhos por outros novos, a cada 24 meses ou a 
cada renovação contratual, observando as especificações técnicas exigidas e a 
evolução tecnológica dos equipamentos; 

28) Fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços conforme 
este contrato; 

29) Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito 
desde que não constatado uso indevido do equipamento: 

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

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia, 
conforme laudo emitido pela assistência técnica autorizada, a 
substituição ou o reparo do aparelho deverá ser feita em até 15 (quinze) 
dias, contados a partir da notificação à CONTRATADA, e não pode 
representar nenhum ônus para o CONTRATANTE. 

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

30) Disponibilizar, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive 
perda, roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho,  um novo 
aparelho com o mesmo código de acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias, 
podendo efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou 
danificado ao CONTRATANTE. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser 
igual ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) 
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE; 

31) Fornecer, a título de backup para casos de defeito, extravio, perda, furto 
ou roubo, pelo menos 15% (dez por cento) das quantidades de cada tipo de 
aparelho, devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao próximo 
número inteiro, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, que serão 
armazenados pela área responsável para agilizar substituições no caso de 
defeito ou extravio de aparelho; 

32) Entregar os aparelhos móveis ao CONTRATANTE de acordo com os 
prazos de habilitação definidos neste contrato, incluindo todos os acessórios 
necessários à plena utilização dos serviços contratados, tais como carregador 
de bateria, cabos de dados, manual do usuário etc. Constatada divergência 
com a especificação técnica exigida ou qualquer defeito de operação, os 
respectivos aparelhos serão recusados, ficando a CONTRATADA obrigada a 
apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos 
aparelhos; 
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33) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados. 

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

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

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

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 

 

1) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
mencionados; 

2) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, 
acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas; 

3) É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato; 
4) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada 

pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

5) A contratada responde diretamente, em seu nome, por danos ou prejuízos 
decorrentes da ação de subcontratados, quando necessários à prestação dos 
serviços contratados. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

A Contratante se obriga a: 
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1) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido neste Contrato; 

2) Designar formalmente o gestor e o fiscal para o acompanhamento da 
execução contratual, podendo ainda ser designado um fiscal técnico, 
para acompanhar diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar 
interrupções e demais falhas na execução do objeto, servindo como um 
auxiliar ao gestor; 

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

4) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA; 

5) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário; 

6) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA; 

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

8) Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha correspondente, nas 
hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo do aparelho, devendo 
encaminhar o respectivo Boletim de Ocorrência (B.O.); 

9) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis; 

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

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

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data 
de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à obtenção 
de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a 60 (sessenta) 
meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993. 
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CLÁUSULA DEZ – DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

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

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

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

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

PARÁGRAFO QUARTO - As interrupções programadas dos serviços deverão ser 
comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. 

PARÁGRAFO QUINTO - Será considerada como “falha sistêmica” aquela que 
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer 
um dos seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas). 

PARÁGARAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na tabela 
abaixo, durante a execução do contrato. 

Atividade Prazo Marco para contagem do prazo 

Portabilidade numérica 3 dias corridos 
A contar do início da liberação dos 
números pela operadora doadora 

Ativação de novas linhas 
(incluindo a entrega do 
aparelho e SIM CARD) 

15 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Desativação em definitivo de 
linhas 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Suspensão temporária de 
linhas 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Restabelecimento de linha 
suspensa temporariamente 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de número 48 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de SIM CARD (utilização 
do estoque de posse do 

48 horas A contar da solicitação do gestor 
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Ativação/desativação de 
serviços (caixa postal, 
encaminhamento de 
chamadas, identificação de 
chamadas) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (casos 
isolados) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (falha 
sistêmica) 

8 horas A contar da solicitação do gestor 

Fornecimento de SIM CARDs 
(backup) 

10 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Reposição de dispositivos por 
extravio, perda, furto ou roubo 

15 dias corridos 
A contar da comunicação do gestor, em 
conjunto com a apresentação do B.O. 

Reposição ou reparo de 
dispositivos por defeito coberto 
pela garantia 

15 dias corridos A contar da comunicação do gestor 

Apresentação de informações 
ou esclarecimentos 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

  

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o contratado que, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal; 

X- não assinar o contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” 
do parágrafo anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de 
multa. 

PARÁGRAFO QUARTO - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da 
Lei nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por 
meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado 
atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
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PARÁGRAFO QUINTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar ainda na 
aplicação de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas, nos 
percentuais e condições descritas na tabela a seguir: 

 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

Ativação/desativação de serviços (caixa postal, 
encaminhamento de chamadas, identificação de 
chamadas), para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato 0,4 

Cobrança fora do prazo estabelecido na 
regulamentação pertinente 

0,4 

Cobrança por serviços não prestados 0,4 

Deixar de informar e apresentar o preposto ou 
consultor ao CONTRATANTE, para cada dia de atraso 

0,4 

Desativação em definitivo de linhas, para cada 24 
horas de atraso 

0,4 

Restabelecimento de linha suspensa 
temporariamente, para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Suspensão temporária de linhas, para cada 24 horas 
de atraso 

0,4 

Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4 

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do 
aparelho e SIM CARD), para cada dia de atraso 

0,5 

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do 
CONTRATANTE), para cada 48 horas de atraso 

0,5 

Apresentação de informações ou esclarecimentos, 
para cada 24 horas de atraso 

0,5 

Fornecimento de SIM CARDs (backup), para cada dia 
de atraso 

0,5 

Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5 

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

1,0 

Manutenção corretiva (casos isolados), para cada 8 
horas de atraso 

1,0 

Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8 horas 
de atraso 

1,0 
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 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

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

1,0 

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto 
ou roubo, para cada dia de atraso 

1,0 

Reposição ou reparo de dispositivos por defeito 
coberto pela garantia, para cada dia de atraso 

1,0 

 

PARÁGRAFO SEXTO -  A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo 
de faturamento. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

PARÁGRAFO OITAVO - Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês 
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o 
descumprimento parcial do objeto. 

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

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

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

PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO TREZE -  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 CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 

PARÁGRAFO QUINZE -  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 DEZESSEIS - 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. 
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PARÁGRAFO DEZESSETE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre 
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 

 

O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto 
contratado. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da contratada, 
fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito, até o limite do 
valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

 

CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no §1º 
do referido artigo. 

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 69/2020 E À PROPOSTA COMERCIAL 

 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 69/2020 e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX 
(Processo SEI nº XXXXXX). 

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 

 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 
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Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as 
partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
Contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo. 

 

Maceió, ____de ____________ de 2020. 

 

Pelo TRE/AL  

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 

 

Pela Contratada  
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EDITAL Nº 60 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2020

 

PROCESSO Nº 0006731-10.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 15 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 POR ITEM, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação
de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma continuada, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

 

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto
nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14
de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Lei nº 9.472 (Lei Geral de
Telecomunicações), de 02 de julho de 1997, o Decreto nº 2.534 (Plano Geral de
Outorgas - PGO), de 02 de abril de 1998, a Portaria nº 1.137, de 20 de dezembro de
1994, e a Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das Comunicações, a Resolução
ANATEL nº 477 (Regulamento do Serviços Móvel Pessoal – SMP), de 07 de agosto de
2007, 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
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.

1.2.                               Todos os serviços deverão ser sob a modalidade corporativa,
com o fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo
com as especificações mínimas ou superiores às descritas no Termo de Referência
(Anexo I), e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP)
da ANATEL.

2 – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 

2.1.                              Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA terá o prazo
de, no máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, com habilitação
das linhas e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e acessórios.

 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1.                              Poderão participar deste pregão os interessados que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Edital e seus anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto
deste pregão, mormente no que se refere à concessão/autorização para exploração de
Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância (LDN).

 

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

3.1.2. Será permitida, ainda, a participação de empresas especializadas na prestação
dos serviços objeto da presente licitação consorciadas entre si, desde que
apresentando uma única proposta e Termo de Compromisso de Constituição assinado
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por todos, com a indicação da empresa - líder, sendo esta responsável por toda
negociação durante o certame.

3.1.2.1. A participação de empresas reunidas em consórcio obedecerá às normas
estabelecidas no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e no art. 16 do Decreto nº 5.450/2005.

3.1.2.2. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira.

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

3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

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

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.            O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

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

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

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

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
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5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

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

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

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

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

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

5.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.

5.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I;

6.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

6. .                     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.                      Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

6.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação.

6.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

 

7.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.                     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
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entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado, considerando seu
prazo de vigência de 24 meses.

 

7.6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7. .                     O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.                     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

7.9.                     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.10.                   A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.

7.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

7.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

 

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio
do sistema.

7.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

7. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.

7. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

7.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.

7.21.                   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

7.22.                   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.                    Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
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apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

 

7. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

8.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá
incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

8.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Os preços máximos fixados para os itens ora licitados encontram-se na tabela
abaixo, e de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

 

ITEM QUANTIDADE
VALOR

MÁXIMO
UNITÁRIO

VALOR MÁXIMO
 TOTAL PARA 24

MESES

ITEM 1 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32

ITEM 2 08 R$ 81,24 R$ 15.598,08

ITEM 3 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84

ITEM 4 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32

ITEM 5 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32

ITEM 6 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84

 

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.                     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

 

8.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do 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.

8.7.                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,
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número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

8.8.                    Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Planilha de
Formação de Preços no modelo do Anexo I-A, referente ao item ofertado, indicando
inclusive  a marca e o modelo do smartphone ofertado em comodato.

 

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.                    Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.

8.12.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9 – DA HABILITAÇÃO.

 

9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.                     A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3.                     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

9.                     No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

9. .                     Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

9. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6.                     Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.7.                     Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

 

9.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

9.                     Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
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comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.                   Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

 

9.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
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dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.10.3. Qualificação Econômico-financeira: certidão negativa de falência ou
concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 90
(noventa) dias da data de abertura do certame.

 

9.10.4. Qualificação Técnica:

a) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada a licitante;

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto deste Pregão, mediante cópia do contrato de concessão ou do
termo de autorização para a Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-
pago, outorgada pelo poder concedente nos termos da legislação em vigor, ou da
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

c) Em se tratando de empresas reunidas em consórcio, cada empresa consorciada
deverá apresentar Atestados de Capacidade Técnica relativa à participação no
consórcio, de maneira que o somatório das capacidades técnicas comprove aptidão
para o desempenho de atividade compatível em características e prazos com o objeto
da licitação.

c.1) Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de
consórcio, se for o caso, com indicação da empresa- líder, que deverá atender às
condições de liderança estipuladas no Edital e será a representante das consorciadas
perante a União.

 

9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do objeto licitado;
d. conter o preço unitário e total do item ofertado.
j.                   A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

10.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.                   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor total 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 total, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

10. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

10.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
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homologação.

11 - DOS RECURSOS.

 

11.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

11.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.                   O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.

11.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

12.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

13.                   O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 25.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos.

14. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

14.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

14.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
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sistema e vincularão os participantes e a administração.

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto,
valor, prazo de disponibilização dos serviços em conformidade com este edital.

 

15.2.                           Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito,
o adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato.

 

15.3.                           Antes da contratação, será exigida a comprovação da
regularidade fiscal da empresa vencedora do certame.

 

15.4.                           A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído
no item 15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o
adjudicatário inadimplente será sancionado com a multa prevista para o
descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à
Administração por perdas e danos.

 

15.5.                           Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação.

 

15.6.                           Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e
retirar a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no
ato da contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.

 

15.7.                           O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a
pedido fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por
igual período.

 

15.8.                           Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às
disposições deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora.

 

 

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

 

16.1.                      A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

16.2.                            As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

17.1.                            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;

X – não assinar o contrato.

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

 

17.3.                     Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes
sanções:

a) advertência;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ocorrências
Percentual de multa sobre
o valor mensal do faturado

do contrato (%)

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas), para cada 24 horas de atraso

0,4

Cobrança de valores em desacordo com o
contrato 0,4

Cobrança fora do prazo estabelecido na
regulamentação pertinente 0,4

Cobrança por serviços não prestados 0,4

Deixar de informar e apresentar o preposto ou
consultor ao CONTRATANTE, para cada dia de
atraso

0,4

Desativação em definitivo de linhas, para cada 24
horas de atraso 0,4

Restabelecimento de linha suspensa
temporariamente, para cada 24 horas de atraso 0,4

Suspensão temporária de linhas, para cada 24
horas de atraso 0,4

Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD), para cada dia de atraso 0,5

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de
posse do CONTRATANTE), para cada 48 horas
de atraso

0,5
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Apresentação de informações ou
esclarecimentos, para cada 24 horas de atraso 0,5

Fornecimento de SIM CARDs (backup), para
cada dia de atraso 0,5

Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5

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

1,0

Manutenção corretiva (casos isolados), para
cada 8 horas de atraso 1,0

Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8
horas de atraso 1,0

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

1,0

Reposição de dispositivos por extravio, perda,
furto ou roubo, para cada dia de atraso 1,0

Reposição ou reparo de dispositivos por defeito
coberto pela garantia, para cada dia de atraso 1,0

 

17.4.1. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo de
faturamento.

17.4.2. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, de
forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

17.5.                   Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês seja
igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento
parcial do objeto.

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

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

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

17.9.                   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/93.

17.10.                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.

17.11.                O período de atraso será contado em dias corridos.

17.12.                No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

17.13.                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.

 

17.14.                Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,    
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

17.15.                Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
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18- DO PAGAMENTO

 

18.1.               O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento dos
serviços.

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

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

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

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

18.6.                   Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes
desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias.

 

18.7.                      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°
167674  - Natureza da Despesa n° 339040.

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1.                      As obrigações do Contratante estão disponíveis na Minuta do
Contrato (Anexo III).

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

21.1.                           As obrigações da Contratada estão disponíveis na Minuta do
Contrato (Anexo III).

 

23- DO REAJUSTE

 

23.1.                           As disposições relativas ao reajuste estão disponíveis na Minuta
do Contrato (Anexo III).
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24- DOS NÍVEIS DE SERVIÇO

 

24.1.                           As disposições relativas aos níveis de serviço  estão disponíveis
na Minuta do Contrato (Anexo III).

 

 

 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

25.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

25.3.                   No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

25.5.                   As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

25.6.                   Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.

25.7.                   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

25.8.                   O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

25.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

25.10.             Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

25.11.             O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

25.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

25.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

25.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I- Termo de Referência;

ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta de Contrato.

 

 

25.14.             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, 30 de setembro de 2020.
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Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

 

 

         

 

 

 

 

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

 1. DO OBJETO

I. 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 deste Termo de Referência, por um
período inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado.

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

 

2. DA JUSTIFICATIVA E DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO

I. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de telefonia móvel
pessoal (SMP) e internet móvel para a comunicação de autoridades, servidores e
funcionários, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, principalmente
dos Cartórios Eleitorais, no suporte às atividades habituais de trabalho,
principalmente quando em trânsito ou em atividades remotas, de maneira que o
tempo e o custo dispendidos nos processos de tomada de decisão sejam
reduzidos de forma significativa, ao passo em que as situações urgentes ou
emergenciais solucionadas mais prontamente.

II. O serviço de telefonia móvel pessoal com acesso à internet e fornecimento de
smartphones em comodato, passou a ser muito importante no desenvolvimento
das ações institucionais, pois é a partir dessa tecnologia que a transmissão das
informações entre os servidores ocorre de maneira mais eficaz, tanto na
comunicação por voz como por meio de aplicativos de mensagens instantâneas,
que permitem o compartilhamento de imagens, vídeos, áudios e documentos, etc,
ou ainda por aplicativos de videoconferência, evitando, de certa forma,
aglomeração ou encontros presenciais com outras pessoas, mitigando assim o
risco de contaminação diante da pademia de Covid-19 enfrentada atualmente.

III. Além disso, a contratação pretende proporcionar comunicação móvel que atenda
às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas, especialmente dos
Cartórios Eleitorais, tendo como objetivo principal o atendimento das funções
institucionais, estratégicas e organizacionais, de forma contínua, tanto no período
não eleitoral quanto no período eleitoral.

 

 

 

 

IV. Da mesma forma, é cada vez mais imprescindível o acesso às informações e às
diversas ferramentas de comunicação para a realização de atividades dos
servidores e magistrados, bem como o uso da comunicação de dados para a
celeridade das atividades usuais do trabalho, em especial nos períodos eleitorais.
Para isso, é necessário o uso de novas tecnologias de comunicação que possam
acompanhar a mobilidade desses colaboradores em suas tarefas, inclusive no
exercício da comunicação institucional e do poder de polícia em período eleitoral,
aumentando a produtividade do resultado final esperado (interesse público).

V. Assim, como a forma de comunicação tem mudado substancialmente do serviço
de voz para as mídias sociais, não faz mais sentido a contratação por planos de
tarifação por minutos de voz para as diversas modalidades dessa categoria,
devido ao uso cada vez menor desse serviço. Por esta razão as operadoras
migraram o foco para venda de pacotes de dados com pacotes de voz ilimitado,
inclusive para ligações locais e de longa distância, como é o caso dos planos
controle comercializados pelas operadoras atualmente.

VI. Portanto, em adequação a essa nova realidade, objetiva-se a contratação de
pacotes de voz ilimitados, incluindo pacotes de dados para acesso à internet,
melhores dimensionados para atender à demanda de tráfego de dados de forma
satisfatória, em cada ciclo mensal, aos serviços disponibilizados pelo Tribunal de
forma online, como e-mails, sistemas administrativos e judiciais, inclusive para
propiciar a realização de intimações ou citações via mensagens instantâneas
(whatsapp), em harmonia com os normativos mais recentes do TRE/AL e do TSE.

VII. Por outro lado, essa modalidade de contratação implicará, consequentemente, na
redução dos custos com telefonia fixa nos cartórios eleitorais, bastando para tal
que seja priorizado o uso da linha de telefonia móvel para a realização das
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chamadas telefônicas do dia a dia.
VIII. No tocante ao período de 24 (vinte e quatro) meses da contratação, convém

esclarecer que se trata de serviços de natureza contínua, com implicações em
custos de investimentos e consequente prazo de amortização (relativamente aos
smartphones fornecidos em regime de comodato), além do que esse prazo
influencia diretamente no valor das propostas, na medida em que forem balizados
os custos-benefícios dos investimentos.

 

2. DO ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

 

 

 

 

 

 

I. A presente contratação está inserida no macrodesafio institucional " Instituição da
governança Judiciária", como prevê o Planejamento Estratégico do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas para o período 2016 - 2021.

 

4. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

I. A descrição da solução como um todo abrange a prestação de serviços de
telefonia móvel (serviço móvel pessoal – SMP) e internet móvel, com pacotes
ilimitados de voz e pacotes de dados de no mínimo 8 GB, via rede móvel disponível
nacionalmente com tecnologia digital, com fornecimento de terminais móveis
smartphones e SIMCards em regime de comodato, que deverão ser inicialmente
distribuídos para os Cartórios das Zonas Eleitorais e Postos de Atendimento,
conforme quadro abaixo:

ZONA
ELEITORAL

MUNICÍPIO
SEDE ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP

1 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA,
3487, FAROL, CEP 57057-000 01

2 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA,
3487, FAROL, CEP 57057-000 01

3 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA,
3487, FAROL, CEP 57057-000 01

5 VIÇOSA RUA FREDERICO MAIA, S/N,
CENTRO, CEP 57700-000 01

6 ATALAIA AV. PEDRO PEREIRA ACIOLI, S/N,
JOSÉ PAULINO, CEP 57690-000 01

7 CORURIPE
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT.
RUBENS WANDERLEY,
COMENDADOR TERCIO
WANDERLEY, CEP 57230-000

01

8 PILAR
PRAÇA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 337, CENTRO, CEP
57150-000

01

9 MURICI RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N,
CENTRO, CEP 57820-000 01

10 PALMEIRA DOS
ÍNDIOS

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252,
CENTRO, CEP 57600-010 01

11 PÃO DE
AÇÚCAR

AVENIDA FERREIRA DE NOVAES,
949, CENTRO, CEP 57400-000 01

12 PASSO DE
CAMARAGIBE

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38,
CENTRO, CEP 57930-000 01

13 PENEDO
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA,
CEP 57200-000

01

14 PORTO CALVO RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO,
CEP 57900-000 01

14
MARAGOGI
(POSTO DE PÇA BATISTA ACIOLY, 41, 01
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14 (POSTO DE
ATENDIMENTO) CENTRO, CEP 57955-000 01

15 RIO LARGO
AV. PRESIDENTE FERNANDO
COLLOR DE MELO, 48,
TABULEIRO DO PINTO, CEP
57100-000

01

16 SÃO JOSÉ DA
LAJE

PÇA. OSMAN COSTA PINO, S/N,
CENTRO, CEP 57860-000 01

16
COLÔNIA
LEOPOLDINA
(POSTO DE
ATENDIMENTO)

RUA SEVERINO FERREIRA DE
LIMA, 09, CENTRO, CEP 57975-
000

01

17 SÃO LUÍS DO
QUITUNDE

RUA COELHO CAVALCANTE, 73,
CENTRO, CEP 57920-000 01

18 SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS

RUA CEL FRANCISCO
CAVALCANTE, 51, CENTRO, CEP
57240-078

01

19 SANTANA DO
IPANEMA

AV. PRESIDENTE DUTRA, 385, BR
316, MONUMENTO, CEP 57500-
000

01

20 TRAIPU RUA ISMAR DE GOES MONTEIRO,
S/N, CENTRO, CEP 57370-000 01

21 UNIÃO DOS
PALMARES

RUA MARECHAL DEODORO DA
FONSECA, S/N, CENTRO, CEP
57800-000

01

22 ARAPIRACA
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA
LIMA, 147, NOVO HORIZONTE,
CEP 57312-630

01

26 MARECHAL
DEODORO

RUA CAPITÃO BERNARDINO
SOUTO, 225, CENTRO, CEP
57160-000

01

27 MATA GRANDE PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ,
14, CENTRO, CEP 57540-000 01

28 QUEBRANGULORUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO,
CEP 57750-000 01

29 BATALHA RUA 22 DE DEZEMBRO, 181,
CENTRO, CEP 57420-000 01

31 MAJOR
ISIDORO

RUA PROFA. MARIA JOSÉ DE R.
BARROS, S/N, FÓRUM ELEITORAL,
CENTRO, CEP 57580-000

01

33 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA,
3487, FAROL, CEP 57057-000 01

34 TEOTÔNIO
VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 458,
CENTRO, CEP 57265-000 01

37 PORTO REAL
DO COLÉGIO

AV. GOVERNADOR MOACIR
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP
57290-000

01

37
IGREJA NOVA
(POSTO DE
ATENDIMENTO)

RUA VEREADOR DJALMA
RAPOSO, 53, CENTRO, CEP
57280-000

01

39 ÁGUA BRANCA RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16,
CENTRO, CEP 57490-000 01

40 DELMIRO
GOUVEIA

RUA OLAVO BILAC, 318, CENTRO,
CEP 57480-000 01

40
PIRANHAS
(POSTO DE
ATENDIMENTO)

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ,
CEP 57460-000 01

44 GIRAU DO
PONCIANO

AVENIDA PROGRESSO, 360,
PROGRESSO, CEP 57360-000 01
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45 IGACI
RUA JURACY TENÓRIO
CAVALCANTE, 53, CENTRO, CEP
57620-000

01

46 CACIMBINHAS RUA CLARINDO AMORIM, S/N,
CENTRO, CEP 57570-000 01

47 CAMPO ALEGREAV. JOÃO FERNANDES VIEIRA,
495, CENTRO, CEP 57250-000 01

48 BOCA DA MATA RUA LADISLAU COIMBRA, 128,
CENTRO, CEP 57680-000 01

48
MARIBONDO
(POSTO DE
ATENDIMENTO)

RUA PADRE ABELARDO ROMEIRO
PEREIRA, S/N, CENTRO,
CEP 57670-000

01

49 SÃO
SEBASTIÃO

RUA VEREADORA MARIA JOSÉ
PEREIRA PACHECO, 01, CENTRO,
CEP 57275-000

01

50 MARAVILHA PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N,
CENTRO, CEP 57520-000 01

51 SÃO JOSÉ DA
TAPERA

AV. MANOEL MACIANO, 418,
CENTRO, CEP 57445-000 01

53 JOAQUIM
GOMES

PRAÇA LAURENTINO GOMES DE
BARROS, 02, CENTRO, CEP
57980-000

01

54 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA,
3487, FAROL, CEP 57057-000 01

55 ARAPIRACA
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA
LIMA, 147, NOVO HORIZONTE,
CEP 57312-630

01

II. As características básicas dos itens são descritas no quadro abaixo, sendo que o
agrupamento em um único objeto dos serviços individuais para comunicação de
voz e dados, levou em consideração as questões técnicas, uma vez que não
podem ser separados e oferecidos por operadoras diferentes, pois todos eles,
incluindo o serviço de internet móvel, guardam correlação entre si.

III. Os serviços objeto da contratação são subdivididos por itens, conforme quadro
abaixo, a fim de serem disputados entre os licitantes interessados de forma
autônoma e independente em relação aos demais.

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE

1

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms,
etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago,
que possibilite ligações ilimitadas para
qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa
postal e secretária eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8
GB, para acesso à internet, com, pelo menos,
o aplicativo whatsapp liberado para uso
ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados
3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no
mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO DOS
PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e
ARAPIRACA.

07
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2

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms,
etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago,
que possibilite ligações ilimitadas para
qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa
postal e secretária eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8
GB, para acesso à internet, com, pelo menos,
o aplicativo whatsapp liberado para uso
ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados
3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no
mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, MARECHAL
DEODORO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE.

08

3

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms,
etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago,
que possibilite ligações ilimitadas para
qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa
postal e secretária eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8
GB, para acesso à internet, com, pelo menos,
o aplicativo whatsapp liberado para uso
ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados
3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no
mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: MATA GRANDE, QUEBRANGULO,
BATALHA, MAJOR ISIDORO, ÁGUA BRANCA,
PORTO REAL DO COLÉGIO, IGREJA
NOVA, BOCA DA MATA e MARIBONDO

09

4

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms,
etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago,
que possibilite ligações ilimitadas para
qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa
postal e secretária eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8
GB, para acesso à internet, com, pelo menos,
o aplicativo whatsapp liberado para uso
ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados
3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no
mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO DE
CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS,
TRAIPU, MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA.

07
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5

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms,
etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago,
que possibilite ligações ilimitadas para
qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa
postal e secretária eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8
GB, para acesso à internet, com, pelo menos,
o aplicativo whatsapp liberado para uso
ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados
3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no
mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO CALVO,
SANTANA DO IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA,
PIRANHAS e JOAQUIM GOMES.

07

6

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms,
etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago,
que possibilite ligações ilimitadas para
qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa
postal e secretária eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8
GB, para acesso à internet, com, pelo menos,
o aplicativo whatsapp liberado para uso
ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados
3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no
mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE
AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE,
COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO
VILELA, GIRAU DO PONCIANO, IGACI e
CAMPO ALEGRE.

09

 

 

 

 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

I. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-se na categoria
de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

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

 

6. DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

I. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet móvel deverão ser
de característica pós-pago, tecnologia digital, sendo que os acessos habilitados
com serviço de dados, deverão ser com tecnologia que permita fazer e receber
ligações, e, conexão à internet tipo 3G/4G ou superior, onde haja disponibilidade,
sem a necessidade de habilitação de outro equipamento.

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

III. Quando uma linha atingir o limite do pacote de dados ativado, a CONTRATADA não
poderá interromper a conexão de dados nem o sinal de voz, podendo, nesse
caso, se houver amparo legal vigente, limitar a velocidade até o fim do ciclo
mensal.

IV. A CONTRATADA deverá até a data da assinatura do contrato cobrir,
obrigatoriamente, com o Serviço Móvel Pessoal, rede GSM, 3G e/ou 4G, no
mínimo, 70% da área urbana e 100% da área (outdoor) onde estão localizados o
prédio sede do TRE/AL, no município de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de
Andrade, 377, 6º andar, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, bem como os
Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento, localizados nos municípios e
endereços indicados no quadro do item 4.I, de acordo com os itens adjudicados.

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

VI. A cobertura poderá se dar através de rede própria ou por contrato de roaming
com outras operadoras e a comprovação será por meio de declaração, na forma
do § 4º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

 

 

 

 

VII. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao usuário final, em caso
de falhas/defeitos nos SIMCards em uso, a CONTRATADA deverá fornecer chips
SIMCards de reserva, nas quantidades previstas no quadro do item 4.III.

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

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

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

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

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

a. Habilitação;
b. Escolha ou troca de número;
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha celular;
d. Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária de

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

e. Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha;
f. Reativação de número de linha;
g. Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica);
h. Adicional de chamadas;
i. Deslocamento;

 

 

 

 

 

 

 

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

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

XIV. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de comunicação deverão ser
habilitados e aptos para funcionamento nos principais centros urbanos,
especialmente nas capitais, com as franquias mínimas estabelecidas nas
especificações do serviço, incluindo a assinatura de provedor de acesso à
Internet.

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

XVI. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, deverão ser
bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos serviços de dados em
deslocamento internacional, chamadas para códigos de acesso 0300, 0500, 0900
e similares, auxílio à lista (102), Hora Certa (130) e similares, serviços recebidos a
cobrar (SMS), salas de jogos e de bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS,
e quaisquer outros serviços tarifados não cobertos pelo contrato. O bloqueio
deverá ser executado no sistema da operadora e não através dos aparelhos
celulares.

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

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

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

 

7. DA VIGÊNCIA

 

 

 

 

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

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

 

8. DA SUSTENTABILIDADE

I. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos serviços,
deverá fornecer bens que não contenham substâncias perigosas em
concentração acima da recomendada, bem como ficar encarregada de promover
o descarte adequado dos aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja
quando do encerramento do contrato, por ocasião da substituição por outros, ou
quando forem danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da Lei nº
12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

II. Os equipamentos eletrônicos fornecidos não deverão conter substâncias
perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction
of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

 

9. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

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

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

III. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 7 (sete) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade
do serviço e materiais fornecidos, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.

 

 

 

 

 

 

IV. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo.

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

 

10. DO PAGAMENTO

I. O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento dos serviços.
II. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel ou em

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

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

serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor
correspondente no próximo documento de cobrança.

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

VI. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes desta
contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias.

VII. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por cento
ao ano), pro rata die, apurados desde a data do primeiro dia útil de atraso até a
data do efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, onde:

 

 

 

 

 

 

 

EM= Encargos moratórios.

I= Índice de atualização financeira = 0,0001644.

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

VP= Valor da parcela vencida.

 

11. REAJUSTE DE PREÇOS

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

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

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

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

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato ou Edital.
II. Designar formalmente o gestor e o fiscal para o acompanhamento da execução

contratual, podendo ainda ser designado um fiscal técnico, para acompanhar
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor.

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

 

 

 

 

 

IV. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA.
V. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para

execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário.
VI. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA.
VII. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por

intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração,
conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93.

VIII. Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha correspondente, nas hipóteses
de extravio, perda, furto ou roubo do aparelho, devendo encaminhar o respectivo
Boletim de Ocorrência (B.O.).

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

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

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

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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

VI. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação gratuito para
abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por telefone ou Internet,
com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana,
disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar, um atendimento
diferenciado por meio de consultoria especializada, disponível em horário
comercial.

VII. Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 dias após a
assinatura do contrato, um preposto ou consultor, baseado em Maceió/AL, com
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à
eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

VIII. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio
do preposto ou consultor, designado para o acompanhamento do contrato.

IX. Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto ou consultor, além do
contato telefônico dos superiores hierárquicos, de modo a garantir o atendimento
das demandas solicitadas pelos fiscais do Contrato.

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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

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

XVIII. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por meio dos
serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de telecomunicações,
respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo
de telecomunicações.

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

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

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

XXII. Providenciar o serviço referente a bloqueio ou suspensão de linhas móveis
quando solicitado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá cobrar por
ligações e/ou serviços a partir da referida solicitação de suspensão dos serviços.
A cobrança apenas poderá ocorrer quando da solicitação de reativação pelo
CONTRATANTE e o restabelecimento completo da prestação do serviço pela
CONTRATADA. Aplica-se neste caso, a regulamentação da ANATEL referente ao
prazo de suspensão dos serviços.
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XXIII. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por solicitação
de representante credenciado do CONTRATANTE.

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

XXVII. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos serviços
contratados, com atualização tecnológica compatível com os aparelhos
comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações mínimas
previstas neste Termo de Referência, bem como promover a substituição de
todos os aparelhos por outros novos, a cada 24 meses ou a cada renovação
contratual, observando as especificações técnicas exigidas e a evolução
tecnológica dos equipamentos.

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

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

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

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia, conforme laudo
emitido pela assistência técnica autorizada, a substituição ou o reparo do
aparelho deverá ser feita em até 15 (quinze) dias, contados a partir da
notificação à CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o
CONTRATANTE.

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

XXX. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive
perda, roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, disponibilizar um
novo aparelho com o mesmo código de acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias,
podendo efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou
danificado ao CONTRATANTE. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser
igual ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s)
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE.

XXXI. A CONTRATADA deverá fornecer, a título de backup para casos de defeito,
extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 15% (dez por cento) das
quantidades de cada tipo de aparelho, devendo considerar que eventuais frações
equivalerão ao próximo número inteiro, sem qualquer ônus extra para o
CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável para agilizar
substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho.

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

XXXVII. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
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14. DOS NÍVEIS DE SERVIÇO

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

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

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

 

 

 

 

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

V. As interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas ao
CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

VI. Será considerada como “falha sistêmica” aquela que impossibilite 50% (cinquenta
por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos seus serviços
básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas).

VII. A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na tabela abaixo, durante a
execução do contrato.

Atividade Prazo Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica 3 dias corridos
A contar do início da liberação
dos números pela operadora
doadora

Ativação de novas linhas
(incluindo a entrega do aparelho e
SIM CARD)

15 dias
corridos A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de
linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor

Restabelecimento de linha
suspensa temporariamente 24 horas A contar da solicitação do gestor

Troca de número 48 horas A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do
estoque de posse do
CONTRATANTE)

48 horas A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços
(caixa postal, encaminhamento
de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos
isolados) 24 horas A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha
sistêmica) 8 horas A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs
(backup)

10 dias
corridos A contar da solicitação do gestor

Reposição de dispositivos por
extravio, perda, furto ou roubo

15 dias
corridos

A contar da comunicação do
gestor, em conjunto com a
apresentação do B.O.

Reposição ou reparo de
dispositivos por defeito coberto
pela garantia

15 dias
corridos

A contar da comunicação do
gestor

Apresentação de informações ou
esclarecimentos 24 horas A contar da solicitação do gestor
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15. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

I. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão contratados com o
fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de comodato, de SIMCards e
aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e respeitando as seguintes
especificações mínimas:

a. Aparelho Smartphone homologado pela Anatel, com sistema operacional
Android 9 ou IOS 10.

b. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/190 0 MHz).
c. Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no mesmo aparelho.
d. Rede de dados 3G/4G nos padrões autorizados pela ANATEL.
e. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 2,0 GHz ou de 8

núcleos (Octa-Core) com velocidade de 1,6 GHz.
f. Memória de armazenamento interna de 32 GB.
g. Memória RAM de 3 GB.
h. Tamanho de tela de 5 Polegadas na diagonal, com touchscreen e multitouch.
i. Bateria tipo lítio, com capacidade de 3.000 mAh.
j. Câmera traseira com 12 MegaPixels e câmera frontal com no mínimo 5

MegaPixels.
k. Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi fi (802.11 b/g/n), roteador wi fi, Bluetooth 4.2

ou superior, conexão com PC via USB.
l. Sensor de GPS e de autorrotação de tela.

m. Leitor de impressões digitais.
n. Acessórios: carregador bivolt, fones de ouvido, cabo USB, extrator de chip

(quando aplicável), manual de instruções de uso do aparelho em português
(impresso em papel ou online).

o. Funcionalidade: vibração, viva voz, conferência, registro de chamadas
discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião,
chamada em espera, Browser com suporte a html/HTML5, predição de texto,
acesso ao celular por senha e impressão digital, suporte a conta de e mail,
visualização de documentos (tipo doc, xls, pdf), localização do celular para o
caso de perda ou roubo, quando disponível pelo sistema operacional.

 

 

 

 

 

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

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

III. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da CONTRATADA,
devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do contrato ou quando
forem substituídos.

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

V. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Seção de
Patrimônio, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, 6º andar, Farol, Maceió –
Alagoas, CEP 57051-090, no horário das 13h às 19h, de segunda a quinta-feira e
das 7h30mim às 13h30mim.

 

16. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

I. Após a assinatura do Termo de Contrato, a CONTRATADA terá o prazo de, no
máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, com habilitação
das linhas e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e acessórios.

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

b. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame;
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c. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d. não mantiver a proposta;
e. falhar ou fraudar a execução do Contrato;
f. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

II. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução
total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e
resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:

a. advertência;
b. multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor

total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustificada
da licitante vencedora em assinar o instrumento contratual, no prazo de 05
(cinco) dias, após regularmente convocada;

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Ocorrências Percentual de multa sobre o valor mensal do faturado do contrato (%)

Ativação/desativação de
serviços (caixa postal,
encaminhamento de
chamadas, identificação de
chamadas), para cada 24
horas de atraso

0,4

Cobrança de valores em
desacordo com o contrato 0,4

Cobrança fora do prazo
estabelecido na
regulamentação pertinente

0,4

Cobrança por serviços não
prestados 0,4

Deixar de informar e
apresentar o preposto ou
consultor ao CONTRATANTE,
para cada dia de atraso

0,4

Desativação em definitivo de
linhas, para cada 24 horas de
atraso

0,4

Restabelecimento de linha
suspensa temporariamente,
para cada 24 horas de atraso

0,4

Suspensão temporária de
linhas, para cada 24 horas de 0,4
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atraso

Troca de número, para cada
48 horas de atraso 0,4

Ativação de novas linhas
(incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD), para
cada dia de atraso

0,5

Troca de SIM CARD (utilização
do estoque de posse do
CONTRATANTE), para cada 48
horas de atraso

0,5

Apresentação de informações
ou esclarecimentos, para cada
24 horas de atraso

0,5

Fornecimento de SIM CARDs
(backup), para cada dia de
atraso

0,5

Portabilidade numérica, para
cada dia de atraso 0,5

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

1,0

Manutenção corretiva (casos
isolados), para cada 8 horas de
atraso

1,0

Manutenção corretiva
(sistêmica), para cada 8 horas
de atraso

1,0

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

1,0

Reposição de dispositivos por
extravio, perda, furto ou
roubo, para cada dia de atraso

1,0

Reposição ou reparo de
dispositivos por defeito
coberto pela garantia, para
cada dia de atraso

1,0

VI. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.

VII. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, de forma
a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

VIII. Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês seja igual ou
superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento parcial
do objeto.

 

 

 

 

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

X. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do contrato será
realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova contratação feita
pelo CONTRATANTE com terceiros.
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XI. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

XII. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/93.

XIII. 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.

XIV. O período de atraso será contado em dias corridos.
XV. 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.

XVI. 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.

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

I. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em conta o critério
de menor preço por item, sendo vencedora a que apresentar o menor valor do
item para o total de 24 meses.

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

III. Todos os itens se referem à prestação de serviços no plano pós-pago.
IV. Os preços máximos estimados por item, de acordo com pesquisa de mercado,

são:

 

 

 

 

ITEM QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
PARA 24 MESES

ITEM 1 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32

ITEM 2 08 R$ 81,24 R$ 15.598,08

ITEM 3 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84

ITEM 4 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32

ITEM 5 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32

ITEM 6 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I-A

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

 

ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO

(R$)

VALOR TOTAL

PARA

24 MESES (R$)

1

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e
secretária eletrônica, fornecimento de smartphones
e SIMCards, ambos em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem 07   
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consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G
ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios do Estado de Alagoas:
ATALAIA, PENEDO, UNIÃO DOS PALMARES,
CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e ARAPIRACA.

2

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e
secretária eletrônica, fornecimento de smartphones
e SIMCards, ambos em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G
ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios do Estado de Alagoas:
MACEIÓ, RIO LARGO, MARECHAL DEODORO e SÃO
LUÍS DO QUITUNDE.

08   

3

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e
secretária eletrônica, fornecimento de smartphones
e SIMCards, ambos em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G
ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios do Estado de Alagoas:
MATA GRANDE, QUEBRANGULO, BATALHA, MAJOR
ISIDORO, ÁGUA BRANCA, PORTO REAL DO
COLÉGIO, IGREJA NOVA, BOCA DA MATA e
MARIBONDO

09   

4

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e
secretária eletrônica, fornecimento de smartphones
e SIMCards, ambos em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G
ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

07   
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e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios do Estado de Alagoas:
CORURIPE, MURICI, PASSO DE CAMARAGIBE, SÃO
MIGUEL DOS CAMPOS, TRAIPU, MARAVILHA e SÃO
JOSÉ DA TAPERA.

5

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e
secretária eletrônica, fornecimento de smartphones
e SIMCards, ambos em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G
ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios do Estado de Alagoas:
VIÇOSA, PILAR, PORTO CALVO, SANTANA DO
IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA, PIRANHAS e
JOAQUIM GOMES.

07   

6

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e
secretária eletrônica, fornecimento de smartphones
e SIMCards, ambos em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G
ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios do Estado de Alagoas:
PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE AÇÚCAR,
MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO
PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE.
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Marca e modelo do smartphone ofertado em comodato  
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ANEXO II

                       PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

 

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  
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CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?                (   ) Sim                      (   ) Não

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

CONTRATO N° XX/2019

Processo nº 0006731-10.2020.6.02.8000

MINUTA

Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel,
nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), que entre si
celebram a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e
a empresa ______________.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade.
Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada
na ..................., n.º ..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob n°
..................., daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) .................., residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro .........,
nesta, portador da CI sob n.º .............., inscrito no CPF/MF sob n° .................,
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP)  e
internet móvel, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com fulcro na
Lei n° 10.520/02, no Decreto 10.024/2019, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93,
devendo serem observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações
posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro
2019, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de Telecomunicações, Decreto n.º 2.534,
de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e
Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das Comunicações – Tarifação de Chamada
Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 07/08/2007, Regulamento do Serviço
Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor,
aplica-se a este torneio licitatório, ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01, a qual
adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Tribunal.

 

 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução nº
15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas de
contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações
gerais, Norma de Contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  E DO PRAZO DE INÍCIO DE PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS

O presente contrato tem como objeto a 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 deste Termo de Referência, por um período inicial de 24 meses, podendo
ser prorrogado.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO – O smartphone ofertado em comodato será da marca xxx e
modelo xxxx.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Todos os itens se referem à prestação de serviços no
plano pós-pago.

PARÁGRAFO QUARTO - Após a assinatura deste  Contrato, a CONTRATADA terá o
prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, com
habilitação das linhas e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e acessórios.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante o regime de
empreitada por preço unitário, conforme condições estabelecidas no Pregão Eletrônico
n.º xx/2020 e seus Anexos, e na proposta da contratada, lançada no evento SEI nº
XXXX.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

 

O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços constantes de
sua proposta, constantes na tabela abaixo,  sendo que o valor total estimado para a
presente contratação de R$ XX (XXXX), considerando sua vigência de 24 (vinte e
quatro) meses.

 

item Descrição básica Quantidade Valor Unitário
(R$)

Valor Total
para 24 meses
(R$)

1

Pacote de serviços SMP
(voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor
fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas
para qualquer telefone fixo
ou móvel do

Brasil, incluindo ligações
locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e
VC3), SMS ilimitados (ou
pelo menos 300 por mês),
roaming nacional ilimitado,
acesso ilimitado à caixa
postal e secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.

b) Pacote de dados com
franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet,
com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de
transmissão de voz e
dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou
superior;

e) Fornecimento de
02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios
do Estado de Alagoas:
ATALAIA, PENEDO, UNIÃO
DOS PALMARES,
CACIMBINHAS, SÃO
SEBASTIÃO e ARAPIRACA.

 

07   

Pacote de serviços SMP
(voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor
fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas
para qualquer telefone fixo
ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância
nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos
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2

300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso
ilimitado à caixa postal e
secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.

b) Pacote de dados com
franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet,
com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de
transmissão de voz e
dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou
superior;

e) Fornecimento de
02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios
do Estado de Alagoas:
MACEIÓ, RIO LARGO,
MARECHAL DEODORO e
SÃO LUÍS DO QUITUNDE.
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3

Pacote de serviços SMP
(voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor
fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas
para qualquer telefone fixo
ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância
nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos
300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso
ilimitado à caixa postal e
secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.

b) Pacote de dados com
franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet,
com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de
transmissão de voz e
dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou
superior;

e) Fornecimento de
02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios
do Estado de Alagoas:
MATA GRANDE,
QUEBRANGULO, BATALHA,
MAJOR ISIDORO, ÁGUA
BRANCA, PORTO REAL DO
COLÉGIO, IGREJA
NOVA, BOCA DA MATA e
MARIBONDO

 

09   

Pacote de serviços SMP
(voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor
fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas
para qualquer telefone fixo
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ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância
nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos
300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso
ilimitado à caixa postal e
secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.

b) Pacote de dados com
franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet,
com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de
transmissão de voz e
dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou
superior;

e) Fornecimento de
02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios
do Estado de Alagoas:
CORURIPE, MURICI, PASSO
DE CAMARAGIBE, SÃO
MIGUEL DOS CAMPOS,
TRAIPU, MARAVILHA e SÃO
JOSÉ DA TAPERA.
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5

Pacote de serviços SMP
(voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor
fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas
para qualquer telefone fixo
ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância
nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos
300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso
ilimitado à caixa postal e
secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.

b) Pacote de dados com
franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet,
com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de
transmissão de voz e
dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou
superior;

e) Fornecimento de
02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios
do Estado de Alagoas:
VIÇOSA, PILAR, PORTO
CALVO, SANTANA DO
IPANEMA, DELMIRO
GOUVEIA, PIRANHAS e
JOAQUIM GOMES.
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Pacote de serviços SMP
(voz, dados, sms, etc),
incluindo:
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a) Assinatura com valor
fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas
para qualquer telefone fixo
ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância
nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos
300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso
ilimitado à caixa postal e
secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.

b) Pacote de dados com
franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet,
com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de
transmissão de voz e
dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou
superior;

e) Fornecimento de
02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios
do Estado de Alagoas:
PALMEIRA DOS ÍNDIOS,
PÃO DE AÇÚCAR,
MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA
LAJE, COLÔNIA
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO
VILELA, GIRAU DO
PONCIANO, IGACI e CAMPO
ALEGRE.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estão inclusos nos valores acima todos os tributos e
encargos  decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento mensal dependerá da ativação e
funcionamento dos serviços.

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

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

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

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

PARÁGRAFO SÉTIMO -           Após o encerramento do contrato, os serviços
utilizados decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de
até 60 (sessenta) dias.

 

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
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N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

  365                             365

 

 

 

 

 

 

 

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

 

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

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

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

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

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução deste contrato
correrão à conta dos recursos consignados no
orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas de 2020 - PTRES 167674, Elemento de
Despesa 339040, compromissados pela Nota de
Empenho nº xx, de xx de xxxx de 2020, no valor de
R$ xxxx.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em
caso de prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes,
previstas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada
exercício financeiro.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

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

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

 

 

 

 

 

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

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

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

6. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação gratuito para
abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por telefone ou Internet,
com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana,
disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar, um atendimento
diferenciado por meio de consultoria especializada, disponível em horário
comercial;

7. Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 dias após a
assinatura do contrato, um preposto ou consultor, baseado em Maceió/AL, com
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à
eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste contrato;

8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio
do preposto ou consultor, designado para o acompanhamento do contrato;

9. Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto ou consultor, além do
contato telefônico dos superiores hierárquicos, de modo a garantir o atendimento
das demandas solicitadas pelos fiscais do Contrato;

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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

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

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

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

18. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por meio dos
serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de telecomunicações,
respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo
de telecomunicações;

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

27. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos serviços
contratados, com atualização tecnológica compatível com os aparelhos
comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações mínimas
previstas neste Termo de Referência, bem como promover a substituição de
todos os aparelhos por outros novos, a cada 24 meses ou a cada renovação
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contratual, observando as especificações técnicas exigidas e a evolução
tecnológica dos equipamentos;

28. Fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços conforme este
contrato;

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

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

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia, conforme laudo
emitido pela assistência técnica autorizada, a substituição ou o reparo do
aparelho deverá ser feita em até 15 (quinze) dias, contados a partir da
notificação à CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o
CONTRATANTE.

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

30. Disponibilizar, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive perda, roubo
ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho,  um novo aparelho com o mesmo
código de acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias, podendo efetuar, caso queira,
a cobrança do equipamento extraviado ou danificado ao CONTRATANTE. Havendo
cobrança, o valor faturado deverá ser igual ao preço constante da nota
fiscal/fatura quando da entrega do(s) equipamento(s) extraviado(s) e/ou
danificado(s) ao CONTRATANTE;

31. Fornecer, a título de backup para casos de defeito, extravio, perda, furto ou
roubo, pelo menos 15% (dez por cento) das quantidades de cada tipo de
aparelho, devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao próximo
número inteiro, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, que serão
armazenados pela área responsável para agilizar substituições no caso de defeito
ou extravio de aparelho;

32. Entregar os aparelhos móveis ao CONTRATANTE de acordo com os prazos de
habilitação definidos neste contrato, incluindo todos os acessórios necessários à
plena utilização dos serviços contratados, tais como carregador de bateria, cabos
de dados, manual do usuário etc. Constatada divergência com a especificação
técnica exigida ou qualquer defeito de operação, os respectivos aparelhos serão
recusados, ficando a CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo,
observado o prazo previsto para a entrega dos aparelhos;

 

 

 

 

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

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

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

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

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte:

 

1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços
mencionados;

2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou
não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas;

3. É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato;
4. A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada

pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
5. A contratada responde diretamente, em seu nome, por danos ou prejuízos

decorrentes da ação de subcontratados, quando necessários à prestação dos
serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

A Contratante se obriga a:
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1. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido neste Contrato;
2. Designar formalmente o gestor e o fiscal para o acompanhamento da execução

contratual, podendo ainda ser designado um fiscal técnico, para acompanhar
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor;

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

4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA;
5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para

execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário;
6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;
7. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por

intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração,
conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93;

8. Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha correspondente, nas hipóteses
de extravio, perda, furto ou roubo do aparelho, devendo encaminhar o respectivo
Boletim de Ocorrência (B.O.);

9. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis;

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

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

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

 

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

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA DEZ – DOS NÍVEIS DE SERVIÇO

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

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

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

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

PARÁGRAFO QUARTO - As interrupções programadas dos serviços deverão ser
comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

PARÁGRAFO QUINTO - Será considerada como “falha sistêmica” aquela que
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer
um dos seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas).

PARÁGARAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na
tabela abaixo, durante a execução do contrato.

Atividade Prazo Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica 3 dias corridos A contar do início da liberação dos
números pela operadora doadora

Ativação de novas linhas
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(incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

15 dias corridos A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo
de linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de
linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor

Restabelecimento de linha
suspensa temporariamente 24 horas A contar da solicitação do gestor

Troca de número 48 horas A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD
(utilização do estoque de
posse do CONTRATANTE)

48 horas A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de
serviços (caixa postal,
encaminhamento de
chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva
(casos isolados) 24 horas A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva
(falha sistêmica) 8 horas A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM
CARDs (backup) 10 dias corridos A contar da solicitação do gestor

Reposição de dispositivos
por extravio, perda, furto
ou roubo

15 dias corridos
A contar da comunicação do
gestor, em conjunto com a
apresentação do B.O.

Reposição ou reparo de
dispositivos por defeito
coberto pela garantia

15 dias corridos A contar da comunicação do
gestor

Apresentação de
informações ou
esclarecimentos

24 horas A contar da solicitação do gestor

 

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato
e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o contratado que,
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I - não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal;

X- não assinar o contrato.

 

 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.

 

Edital 60 (0774912)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 461



PARÁGRAFO SEGUNDO -         Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar
as seguintes sanções:

a) advertência;

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

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

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

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

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

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO -        As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g”
do parágrafo anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

PARÁGRAFO QUARTO - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da
Lei nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por
meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos
ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir idoneidade
para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

 

 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO QUINTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações
assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE,
resguardados os procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar
ainda na aplicação de outras sanções, em conformidade com as ocorrências
registradas, nos percentuais e condições descritas na tabela a seguir:

 Ocorrências
Percentual de multa sobre
o valor mensal do faturado

do contrato (%)

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas), para cada 24 horas de atraso

0,4

Cobrança de valores em desacordo com o
contrato 0,4

Cobrança fora do prazo estabelecido na
regulamentação pertinente 0,4

Cobrança por serviços não prestados 0,4

Deixar de informar e apresentar o preposto ou
consultor ao CONTRATANTE, para cada dia de
atraso

0,4

Desativação em definitivo de linhas, para cada 24
horas de atraso 0,4

Restabelecimento de linha suspensa
temporariamente, para cada 24 horas de atraso 0,4

Suspensão temporária de linhas, para cada 24
horas de atraso 0,4

Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4
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Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD), para cada dia de atraso 0,5

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de
posse do CONTRATANTE), para cada 48 horas
de atraso

0,5

Apresentação de informações ou
esclarecimentos, para cada 24 horas de atraso 0,5

Fornecimento de SIM CARDs (backup), para
cada dia de atraso 0,5

Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5

Interrupção da prestação dos serviços (para
cada hora totalizada pela soma de interrupções),
sem comunicação prévia e acordada com o
CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior
ou caso fortuito

1,0

Manutenção corretiva (casos isolados), para
cada 8 horas de atraso 1,0

Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8
horas de atraso 1,0

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar
o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a
data de entrega e a data de vencimento da
fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços
prestados, em papel ou em arquivo eletrônico,
incluindo detalhamento das chamadas e valor do
serviço, com todos os tributos e encargos

1,0

Reposição de dispositivos por extravio, perda,
furto ou roubo, para cada dia de atraso 1,0

Reposição ou reparo de dispositivos por defeito
coberto pela garantia, para cada dia de atraso 1,0

 

PARÁGRAFO SEXTO -  A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o
ciclo de faturamento.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório
serão zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

PARÁGRAFO OITAVO - Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado
mês seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o
descumprimento parcial do objeto.

PARÁGRAFO NONO - A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para
fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

PARÁGRAFO DEZ - Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova contratação
feita pelo CONTRATANTE com terceiros.

PARÁGRAFO ONZE - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á
em processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO TREZE -        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 CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE -      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 DEZESSEIS - 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.
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PARÁGRAFO DEZESSETE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

PARÁGRAFO DEZOITO -   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

 

O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos no
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto contratado.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
contratada, fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito, até o
limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das penalidades
aplicáveis.

 

CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no §1º do referido
artigo.

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2020 E À PROPOSTA COMERCIAL

 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO
nº 69/2020 e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX (Processo SEI
nº XXXXXX).

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO

 

 

 

 

 

 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de Alagoas, para
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as partes, e
serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo.

 

Maceió, ____de ____________ de 2020.

 

Pelo TRE/AL

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

 

 

Pela Contratada

 

Em 30 de setembro de 2020.
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Técnico Judiciário, em 30/09/2020, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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30/09/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=29458288&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 30/09/2020 17:56:31 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00069/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
4 Serviço 26387 - Pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc)
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
7 Serviços Comuns Menor Preço 13.648,32

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 7

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

17/08/2020 16.783,20 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.

Item Anterior Ir para o Item: 4  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e 
longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em comodato. 

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 30/09/2020 17:56:47 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00069/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
5 Serviço 26387 - Pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc)
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
7 Serviços Comuns Menor Preço 13.648,32

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 7

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

17/08/2020 16.783,20 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.

Item Anterior Ir para o Item: 5  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e 
longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em comodato. 

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 30/09/2020 17:57:01 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00069/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
6 Serviço 26387 - Pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc)
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
9 Serviços Comuns Menor Preço 17.547,84

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 9

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

17/08/2020 21.578,40 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.

Item Anterior Ir para o Item: 6  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e 
longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em comodato. 

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 30/09/2020 17:55:15 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00069/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0006731-10.2020 Menor Preço   

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

  

Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

91.638,72 6 6 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
02/10/2020

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 02/10/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Município/UF DDD Telefone Ramal Fax

Contratação de empresa 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 
Edital e seus anexos.

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 30/09/2020 17:55:39 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00069/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 26387 - Pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc)
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
7 Serviços Comuns Menor Preço 13.648,32

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 7

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

17/08/2020 16.783,20 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e 
longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em comodato. 

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 30/09/2020 17:55:55 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00069/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Serviço 26387 - Pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc)
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
8 Serviços Comuns Menor Preço 15.598,08

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 8

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

17/08/2020 19.180,80 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e 
longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em comodato. 

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 30/09/2020 17:56:12 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00069/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Serviço 26387 - Pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc)
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
9 Serviços Comuns Menor Preço 17.547,84

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 9

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

17/08/2020 21.578,40 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.

Item Anterior Ir para o Item: 3  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e 
longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em comodato. 

Valor Máximo Aceitá
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6699//22002200  
  
PROCESSO Nº 0006731-10.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 16 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 POR ITEM, 
objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma continuada, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Lei nº 9.472 (Lei Geral de Telecomunicações), de 02 de 
julho de 1997, o Decreto nº 2.534 (Plano Geral de Outorgas - PGO), de 02 de abril de 
1998, a Portaria nº 1.137, de 20 de dezembro de 1994, e a Norma nº 4/1994, ambas 
do Ministério das Comunicações, a Resolução ANATEL nº 477 (Regulamento do 
Serviços Móvel Pessoal – SMP), de 07 de agosto de 2007, 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 
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. 

1.2.  Todos os serviços deverão ser sob a modalidade corporativa, com o 
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com as 
especificações mínimas ou superiores às descritas no Termo de Referência (Anexo I), e 
respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da ANATEL. 

2 – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
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2.1. Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA terá o prazo de, no 
máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, com habilitação das linhas 
e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e acessórios. 

 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados que atenderem a 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste pregão, 
mormente no que se refere à concessão/autorização para exploração de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância (LDN). 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.1.2. Será permitida, ainda, a participação de empresas especializadas na 
prestação dos serviços objeto da presente licitação consorciadas entre si, desde 
que apresentando uma única proposta e Termo de Compromisso de Constituição 
assinado por todos, com a indicação da empresa - líder, sendo esta responsável 
por toda negociação durante o certame. 

3.1.2.1. A participação de empresas reunidas em consórcio obedecerá às 
normas estabelecidas no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e no art. 16 do Decreto nº 
5.450/2005. 

3.1.2.2. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
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magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

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. 
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4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA 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.  
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5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado, 
considerando seu prazo de vigência de 24 meses. 
 

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. 
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7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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 
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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. Os preços máximos fixados para os itens ora licitados encontram-se na 
tabela abaixo, e de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

ITEM QUANTIDADE 
VALOR MÁXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR MÁXIMO  
TOTAL PARA 24 

MESES 

ITEM 1 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 2 08 R$ 81,24 R$ 15.598,08 

ITEM 3 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 

ITEM 4 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 5 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 6 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 

 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do 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. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
8.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Planilha de 
Formação de Preços no modelo do Anexo I-A, referente ao item ofertado, indicando 
inclusive  a marca e o modelo do smartphone ofertado em comodato. 
 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 
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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. 

 

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; 
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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 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 estadual, 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 Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 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 
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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. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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. 
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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 Econômico-financeira: certidão negativa de falência ou 
concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 90 
(noventa) dias da data de abertura do certame.  

 

9.10.4. Qualificação Técnica: 

a) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada a 
licitante; 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto deste Pregão, mediante cópia do contrato de 
concessão ou do termo de autorização para a Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada pelo poder concedente nos termos da 
legislação em vigor, ou da publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União.  

c) Em se tratando de empresas reunidas em consórcio, cada empresa 
consorciada deverá apresentar Atestados de Capacidade Técnica 
relativa à participação no consórcio, de maneira que o somatório das 
capacidades técnicas comprove aptidão para o desempenho de 
atividade compatível em características e prazos com o objeto da 
licitação. 

c.1) Comprovação de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, se for o caso, com indicação da 
empresa- líder, que deverá atender às condições de liderança 
estipuladas no Edital e será a representante das consorciadas 
perante a União. 

 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do objeto licitado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

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 total 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 total, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante 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. 
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

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 

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 25.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de 
disponibilização dos serviços em conformidade com este edital.  
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
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15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 
15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da 
obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar 
a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. 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; 
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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; 

X – não assinar o contrato. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa 
e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 
Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustificada da licitante 
vencedora em assinar o instrumento contratual, no prazo de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), calculada 
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado a 15 (quinze) dias 
corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), calculada 
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir do 16º (décimo 
sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução parcial 
do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre 
o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, caracterizando inexecução total do Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes. 
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17.3.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do subitem 
anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

17.3.2.Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93, 
a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos ilícitos 
visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir idoneidade 
para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

17.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar ainda na aplicação 
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas, nos percentuais e 
condições descritas na tabela a seguir: 

 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

Ativação/desativação de serviços (caixa postal, 
encaminhamento de chamadas, identificação de 
chamadas), para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato 0,4 

Cobrança fora do prazo estabelecido na 
regulamentação pertinente 

0,4 

Cobrança por serviços não prestados 0,4 

Deixar de informar e apresentar o preposto ou 
consultor ao CONTRATANTE, para cada dia de atraso 

0,4 

Desativação em definitivo de linhas, para cada 24 
horas de atraso 

0,4 

Restabelecimento de linha suspensa 
temporariamente, para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Suspensão temporária de linhas, para cada 24 horas 
de atraso 

0,4 

Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4 

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do 
aparelho e SIM CARD), para cada dia de atraso 

0,5 

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do 
CONTRATANTE), para cada 48 horas de atraso 

0,5 

Apresentação de informações ou esclarecimentos, 
para cada 24 horas de atraso 

0,5 

Fornecimento de SIM CARDs (backup), para cada dia 
de atraso 

0,5 

Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada 
hora totalizada pela soma de interrupções), sem 
comunicação prévia e acordada com o 
CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou 

1,0 
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 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

caso fortuito 

Manutenção corretiva (casos isolados), para cada 8 
horas de atraso 

1,0 

Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8 horas 
de atraso 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o 
prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data de 
entrega e a data de vencimento da fatura, para 
entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em 
papel ou em arquivo eletrônico, incluindo 
detalhamento das chamadas e valor do serviço, com 
todos os tributos e encargos 

1,0 

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto 
ou roubo, para cada dia de atraso 

1,0 

Reposição ou reparo de dispositivos por defeito 
coberto pela garantia, para cada dia de atraso 

1,0 

 

17.4.1. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo de 
faturamento. 

17.4.2. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, de 
forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

17.5.  Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês seja 
igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento 
parcial do objeto. 

17.6. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para 
fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

17.7. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova contratação 
feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

17.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93. 

17.10.  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 
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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. 

17.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

17.13. 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. 

 
17.14.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
17.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 

18.1. O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento dos 
serviços. 

18.2. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel ou 
em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à 
data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa realizar sua verificação e, 
não havendo problemas, promover as medidas necessárias ao pagamento, podendo ser 
realizado por meio do código de barras contido na fatura ou por Ordem Bancária. 

18.3. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à 
CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da 
reapresentação do documento para pagamento devidamente corrigido, acompanhado 
dos detalhamentos de cada número, também devidamente corrigidos, admitindo-se que 
o documento corrigido possa ser um boleto para pagamento, fazendo referência a Nota 
Fiscal contestada e dando quitação à mesma. 

18.4. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, 
os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor 
correspondente no próximo documento de cobrança. 

18.5. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito 
mediante ateste das Notas Fiscais. 

18.6. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes 
desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias. 

 
18.7. 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 
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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° 167674  - 
Natureza da Despesa n° 339040. 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante estão disponíveis na Minuta do 
Contrato (Anexo III). 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada estão disponíveis na Minuta do Contrato 
(Anexo III). 
 
23- DO REAJUSTE 

 
23.1. As disposições relativas ao reajuste estão disponíveis na Minuta do 
Contrato (Anexo III). 
 
24- DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

 
24.1. As disposições relativas aos níveis de serviço  estão disponíveis na 
Minuta do Contrato (Anexo III). 
 
 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
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ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

 
25.14. 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, 30 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. DO OBJETO 

I. 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 deste Termo de Referência, por um período 
inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado. 

II. Todos os serviços deverão ser sob a modalidade corporativa, com 
o fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de 
acordo com as especificações mínimas ou superiores às descritas 
neste Termo de Referência, e respeitando as normas de 
regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da ANATEL. 

  

2. DA JUSTIFICATIVA E DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

I. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de 
telefonia móvel pessoal (SMP) e internet móvel para a comunicação de 
autoridades, servidores e funcionários, do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas – TRE/AL, principalmente dos Cartórios Eleitorais, no 
suporte às atividades habituais de trabalho, principalmente quando em 
trânsito ou em atividades remotas, de maneira que o tempo e o custo 
dispendidos nos processos de tomada de decisão sejam reduzidos de 
forma significativa, ao passo em que as situações urgentes ou 
emergenciais solucionadas mais prontamente. 

II. O serviço de telefonia móvel pessoal com acesso à internet e 
fornecimento de smartphones em comodato, passou a ser muito 
importante no desenvolvimento das ações institucionais, pois é a partir 
dessa tecnologia que a transmissão das informações entre os 
servidores ocorre de maneira mais eficaz, tanto na comunicação por 
voz como por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, que 
permitem o compartilhamento de imagens, vídeos, áudios e 
documentos, etc, ou ainda por aplicativos de videoconferência, 
evitando, de certa forma, aglomeração ou encontros presenciais com 
outras pessoas, mitigando assim o risco de contaminação diante da 
pademia de Covid-19 enfrentada atualmente. 

III. Além disso, a contratação pretende proporcionar comunicação 
móvel que atenda às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral do 
Alagoas, especialmente dos Cartórios Eleitorais, tendo como objetivo 
principal o atendimento das funções institucionais, estratégicas e 
organizacionais, de forma contínua, tanto no período não eleitoral 
quanto no período eleitoral. 
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IV. Da mesma forma, é cada vez mais imprescindível o acesso às 
informações e às diversas ferramentas de comunicação para a 
realização de atividades dos servidores e magistrados, bem como o 
uso da comunicação de dados para a celeridade das atividades usuais 
do trabalho, em especial nos períodos eleitorais. Para isso, é 
necessário o uso de novas tecnologias de comunicação que possam 
acompanhar a mobilidade desses colaboradores em suas tarefas, 
inclusive no exercício da comunicação institucional e do poder de 
polícia em período eleitoral, aumentando a produtividade do resultado 
final esperado (interesse público). 

V. Assim, como a forma de comunicação tem mudado 
substancialmente do serviço de voz para as mídias sociais, não faz 
mais sentido a contratação por planos de tarifação por minutos de voz 
para as diversas modalidades dessa categoria, devido ao uso cada vez 
menor desse serviço. Por esta razão as operadoras migraram o foco 
para venda de pacotes de dados com pacotes de voz ilimitado, 
inclusive para ligações locais e de longa distância, como é o caso dos 
planos controle comercializados pelas operadoras atualmente. 

VI. Portanto, em adequação a essa nova realidade, objetiva-se a 
contratação de pacotes de voz ilimitados, incluindo pacotes de dados 
para acesso à internet, melhores dimensionados para atender à 
demanda de tráfego de dados de forma satisfatória, em cada ciclo 
mensal, aos serviços disponibilizados pelo Tribunal de forma online, 
como e-mails, sistemas administrativos e judiciais, inclusive para 
propiciar a realização de intimações ou citações via mensagens 
instantâneas (whatsapp), em harmonia com os normativos mais 
recentes do TRE/AL e do TSE. 

VII. Por outro lado, essa modalidade de contratação implicará, 
consequentemente, na redução dos custos com telefonia fixa nos 
cartórios eleitorais, bastando para tal que seja priorizado o uso da 
linha de telefonia móvel para a realização das chamadas telefônicas 
do dia a dia. 

VIII. No tocante ao período de 24 (vinte e quatro) meses da 
contratação, convém esclarecer que se trata de serviços de natureza 
contínua, com implicações em custos de investimentos e consequente 
prazo de amortização (relativamente aos smartphones fornecidos em 
regime de comodato), além do que esse prazo influencia diretamente 
no valor das propostas, na medida em que forem balizados os custos-
benefícios dos investimentos. 

  

2. DO ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
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I. A presente contratação está inserida no macrodesafio 
institucional " Instituição da governança Judiciária", como prevê o 
Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
para o período 2016 - 2021. 

  

4. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

I. A descrição da solução como um todo abrange a prestação de 
serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal – SMP) e internet 
móvel, com pacotes ilimitados de voz e pacotes de dados de no 
mínimo 8 GB, via rede móvel disponível nacionalmente com tecnologia 
digital, com fornecimento de terminais móveis smartphones e 
SIMCards em regime de comodato, que deverão ser inicialmente 
distribuídos para os Cartórios das Zonas Eleitorais e Postos de 
Atendimento, conforme quadro abaixo: 

ZONA 
ELEITORAL 

MUNICÍPIO 
SEDE 

ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP 

1 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

2 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

3 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

5 VIÇOSA 
RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, 
CEP 57700-000 

01 

6 ATALAIA 
AV. PEDRO PEREIRA ACIOLI, S/N, 
JOSÉ PAULINO, CEP 57690-000 

01 

7 CORURIPE 
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS 
WANDERLEY, COMENDADOR TERCIO 
WANDERLEY, CEP 57230-000 

01 

8 PILAR 
PRAÇA MARECHAL FLORIANO 
PEIXOTO, 337, CENTRO, CEP 57150-
000 

01 

9 MURICI 
RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N, 
CENTRO, CEP 57820-000 

01 

10 
PALMEIRA DOS 
ÍNDIOS 

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, 
CENTRO, CEP 57600-010 

01 

11 
PÃO DE 
AÇÚCAR 

AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 
949, CENTRO, CEP 57400-000 

01 

12 
PASSO DE 
CAMARAGIBE 

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, 
CENTRO, CEP 57930-000 

01 

13 PENEDO 
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM 
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP 
57200-000 

01 
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ZONA 
ELEITORAL 

MUNICÍPIO 
SEDE 

ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP 

14 PORTO CALVO 
RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, 
CEP 57900-000 

01 

14 
MARAGOGI 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

PÇA BATISTA ACIOLY, 41, CENTRO, 
CEP 57955-000 

01 

15 RIO LARGO 
AV. PRESIDENTE FERNANDO COLLOR 
DE MELO, 48, TABULEIRO DO PINTO, 
CEP 57100-000 

01 

16 
SÃO JOSÉ DA 
LAJE 

PÇA. OSMAN COSTA PINO, S/N, 
CENTRO, CEP 57860-000 

01 

16 

COLÔNIA 
LEOPOLDINA 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 
09, CENTRO, CEP 57975-000 

01 

17 
SÃO LUÍS DO 
QUITUNDE 

RUA COELHO CAVALCANTE, 73, 
CENTRO, CEP 57920-000 

01 

18 
SÃO MIGUEL 
DOS CAMPOS 

RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 
51, CENTRO, CEP 57240-078 

01 

19 
SANTANA DO 
IPANEMA 

AV. PRESIDENTE DUTRA, 385, BR 
316, MONUMENTO, CEP 57500-000 

01 

20 TRAIPU 
RUA ISMAR DE GOES MONTEIRO, 
S/N, CENTRO, CEP 57370-000 

01 

21 
UNIÃO DOS 
PALMARES 

RUA MARECHAL DEODORO DA 
FONSECA, S/N, CENTRO, CEP 57800-
000 

01 

22 ARAPIRACA 
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP 57312-
630 

01 

26 
MARECHAL 
DEODORO 

RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 
225, CENTRO, CEP 57160-000 

01 

27 MATA GRANDE 
PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ, 14, 
CENTRO, CEP 57540-000 

01 

28 QUEBRANGULO 
RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, 
CEP 57750-000 

01 

29 BATALHA 
RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, 
CENTRO, CEP 57420-000 

01 

31 MAJOR ISIDORO 
RUA PROFA. MARIA JOSÉ DE R. 
BARROS, S/N, FÓRUM ELEITORAL, 
CENTRO, CEP 57580-000 

01 

33 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

34 
TEOTÔNIO 
VILELA 

RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, 
CENTRO, CEP 57265-000 

01 

37 
PORTO REAL 
DO COLÉGIO 

AV. GOVERNADOR MOACIR 
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP 
57290-000 

01 

37 IGREJA NOVA RUA VEREADOR DJALMA RAPOSO, 01 
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ZONA 
ELEITORAL 

MUNICÍPIO 
SEDE 

ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP 

(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

53, CENTRO, CEP 57280-000 

39 ÁGUA BRANCA 
RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, 
CENTRO, CEP 57490-000 

01 

40 
DELMIRO 
GOUVEIA 

RUA OLAVO BILAC, 318, CENTRO, 
CEP 57480-000 

01 

40 
PIRANHAS 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, 
CEP 57460-000 

01 

44 
GIRAU DO 
PONCIANO 

AVENIDA PROGRESSO, 360, 
PROGRESSO, CEP 57360-000 

01 

45 IGACI 
RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 
53, CENTRO, CEP 57620-000 

01 

46 CACIMBINHAS 
RUA CLARINDO AMORIM, S/N, 
CENTRO, CEP 57570-000 

01 

47 CAMPO ALEGRE 
AV. JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495, 
CENTRO, CEP 57250-000 

01 

48 BOCA DA MATA 
RUA LADISLAU COIMBRA, 128, 
CENTRO, CEP 57680-000 

01 

48 
MARIBONDO 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

RUA PADRE ABELARDO ROMEIRO 
PEREIRA, S/N, CENTRO, CEP 57670-
000 

01 

49 
SÃO 
SEBASTIÃO 

RUA VEREADORA MARIA JOSÉ 
PEREIRA PACHECO, 01, CENTRO, 
CEP 57275-000 

01 

50 MARAVILHA 
PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, 
CENTRO, CEP 57520-000 

01 

51 
SÃO JOSÉ DA 
TAPERA 

AV. MANOEL MACIANO, 418, 
CENTRO, CEP 57445-000 

01 

53 
JOAQUIM 
GOMES 

PRAÇA LAURENTINO GOMES DE 
BARROS, 02, CENTRO, CEP 57980-
000 

01 

54 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

55 ARAPIRACA 
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP 57312-
630 

01 

II. As características básicas dos itens são descritas no quadro 
abaixo, sendo que o agrupamento em um único objeto dos serviços 
individuais para comunicação de voz e dados, levou em consideração 
as questões técnicas, uma vez que não podem ser separados e 
oferecidos por operadoras diferentes, pois todos eles, incluindo o 
serviço de internet móvel, guardam correlação entre si. 

III. Os serviços objeto da contratação são subdivididos por itens, 
conforme quadro abaixo, a fim de serem disputados entre os licitantes 
interessados de forma autônoma e independente em relação aos 
demais. 
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

1 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO DOS 
PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e 
ARAPIRACA. 

07 

2 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 

08 
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, MARECHAL 
DEODORO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE. 

3 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: MATA GRANDE, QUEBRANGULO, 
BATALHA, MAJOR ISIDORO, ÁGUA BRANCA, 
PORTO REAL DO COLÉGIO, IGREJA NOVA, BOCA 
DA MATA e MARIBONDO 

09 

4 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO DE 
CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, 

07 
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

TRAIPU, MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA. 

5 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO CALVO, SANTANA 
DO IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA, PIRANHAS e 
JOAQUIM GOMES. 

07 

6 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE 
AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, 
COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU 
DO PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE. 

09 
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5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-
se na categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019. 

II. Os serviços a serem contratados possuem natureza contínua, 
pois pela sua essencialidade, visam atender à necessidade 
permanente da Administração, por mais de um exercício financeiro, 
razão pela qual poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme inciso 
II, artigo 57, da Lei n° 8.666/93. 

  

6. DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

I. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet 
móvel deverão ser de característica pós-pago, tecnologia digital, sendo 
que os acessos habilitados com serviço de dados, deverão ser com 
tecnologia que permita fazer e receber ligações, e, conexão à internet 
tipo 3G/4G ou superior, onde haja disponibilidade, sem a necessidade 
de habilitação de outro equipamento. 

II. A CONTRATADA deve seguir todos os indicadores de qualidade 
do serviço de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de 
Gestão da Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel – Resolução nº 575/2011 ou 
mais atual. 

III. Quando uma linha atingir o limite do pacote de dados ativado, a 
CONTRATADA não poderá interromper a conexão de dados nem o sinal 
de voz, podendo, nesse caso, se houver amparo legal vigente, limitar a 
velocidade até o fim do ciclo mensal. 

IV. A CONTRATADA deverá até a data da assinatura do contrato 
cobrir, obrigatoriamente, com o Serviço Móvel Pessoal, rede GSM, 3G 
e/ou 4G, no mínimo, 70% da área urbana e 100% da área (outdoor) 
onde estão localizados o prédio sede do TRE/AL, no município de 
Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, 6º andar, Farol, 
Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, bem como os Cartórios Eleitorais e 
Postos de Atendimento, localizados nos municípios e endereços 
indicados no quadro do item 4.I, de acordo com os itens adjudicados. 

V. A cobertura para o serviço de telefonia móvel pessoal – SMP 
deverá abranger os principais centros urbanos, especialmente as 
capitais, com roaming automático entre as localidades. 

VI. A cobertura poderá se dar através de rede própria ou por 
contrato de roaming com outras operadoras e a comprovação será por 
meio de declaração, na forma do § 4º do art. 26 do Decreto nº 
10.024/2019. 
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VII. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao 
usuário final, em caso de falhas/defeitos nos SIMCards em uso, a 
CONTRATADA deverá fornecer chips SIMCards de reserva, nas 
quantidades previstas no quadro do item 4.III. 

VIII. Os chips fornecidos inicialmente, bem como eventuais 
substituições ao longo do prazo contratual, são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, sem custos adicionais ao 
CONTRATANTE. 

IX. O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de 
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados 
pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus, e independentemente da 
operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado. A 
CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias úteis 
estabelecido pela ANATEL para a realização deste serviço, após a 
liberação dos números pela operadora de origem. 

X. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma 
automática, sem custo adicional e sem a necessidade de habilitação 
do acesso móvel ou de qualquer outro equipamento, em todo o 
território nacional. 

XI. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços de chamada em 
espera, desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de 
chamada, correio de voz, SMS (Short Message Service) bidirecional. 

XII. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem 
ônus para o CONTRATANTE: 

a. Habilitação; 

b. Escolha ou troca de número; 

c. Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem 
da linha celular; 

d. Facilidades de identificador de chamadas, transferência 
temporária de chamada (siga-me, neste caso não haverá gestão 
sobre as ligações nesse serviço), conferência, chamada em 
espera, não perturbe e ocultação do número da linha no 
identificador de chamadas do telefone de destino; 

e. Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha; 

f. Reativação de número de linha; 

g. Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária 
eletrônica); 

h. Adicional de chamadas; 

i. Deslocamento; 
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j. Disponibilização de ferramenta on-line (conta on-line) para 
consulta ao detalhamento das faturas e dos serviços, com 
acesso aos gestores e/ou administradores do contrato. 

XIII. Os dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, 
obrigatoriamente, estar habilitados e aptos para funcionamento em 
todo o território nacional. 

XIV. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de 
comunicação deverão ser habilitados e aptos para funcionamento nos 
principais centros urbanos, especialmente nas capitais, com as 
franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço, 
incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet. 

XV. Durante a vigência do contrato, o CONTRATANTE poderá solicitar, 
mediante aditamento contratual, a habilitação de outros serviços que 
sejam implementados pela CONTRATADA em decorrência da evolução 
tecnológica. 

XVI. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, 
deverão ser bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos 
serviços de dados em deslocamento internacional, chamadas para 
códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), 
Hora Certa (130) e similares, serviços recebidos a cobrar (SMS), salas 
de jogos e de bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS, e 
quaisquer outros serviços tarifados não cobertos pelo contrato. O 
bloqueio deverá ser executado no sistema da operadora e não através 
dos aparelhos celulares. 

XVII. A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo, para todas 
as solicitações efetuadas. 

XVIII. A CONTRATADA deverá manter em funcionamento contínuo 
todos os acessos móveis pessoais, sendo que, na hipótese de 
ocorrência de interrupções, as falhas deverão ser corrigidas e o serviço 
restabelecido em no máximo 24 (vinte e quatro) horas. O bloqueio dos 
terminais, somente poderá ser executado por solicitação formal do 
CONTRATANTE. 

XIX. Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia de 
funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o CONTRATANTE 
poderá solicitar a migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde 
que os aparelhos fornecidos tenham suporte para a mesma, que não 
ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior 
seja descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento 
do objeto. Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida 
para os incrementos de novos acessos e nas trocas de aparelhos 
previstas no presente Termo de Referência. 

  

7. DA VIGÊNCIA 
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I. O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar 
da data de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores 
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme preconiza o 
art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993. 

II. Esse prazo mínimo da contratação foi estipulado de modo a 
permitir às operadoras de telefonia realizarem a amortização dos 
aparelhos fornecidos em comodato, sem que os preços dos serviços 
sejam onerados além do necessário para a equalização dos 
investimentos efetuados. 

  

8. DA SUSTENTABILIDADE 

I. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução 
dos serviços, deverá fornecer bens que não contenham substâncias 
perigosas em concentração acima da recomendada, bem como ficar 
encarregada de promover o descarte adequado dos aparelhos, 
baterias e demais materiais recolhidos, seja quando do encerramento 
do contrato, por ocasião da substituição por outros, ou quando forem 
danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da Lei nº 
12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

II. Os equipamentos eletrônicos fornecidos não deverão 
conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada 
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

  

9. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

I. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor 
do contrato no momento da entrega dos terminais móveis e SIMCards, 
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

II. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, 
quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo 
de Referência e na proposta, devendo serem corrigidos ou substituídos 
no prazo fixado pelo gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

III. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de 
até 7 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e materiais 
fornecidos, com a consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 
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IV. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não 
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo. 

V. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da 
incorreta execução do contrato. 

  

10. DO PAGAMENTO 

I. O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento 
dos serviços. 

II. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em 
papel ou em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias úteis em relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do 
Contrato possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, 
promover as medidas necessárias ao pagamento, podendo ser 
realizado por meio do código de barras contido na fatura ou por Ordem 
Bancária. 

III. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados 
à CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será 
reiniciada a partir da reapresentação do documento para pagamento 
devidamente corrigido, acompanhado dos detalhamentos de cada 
número, também devidamente corrigidos, admitindo-se que o 
documento corrigido possa ser um boleto para pagamento, fazendo 
referência a Nota Fiscal contestada e dando quitação à mesma. 

IV. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota 
Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita 
glosa do valor correspondente no próximo documento de cobrança. 

V. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será 
feito mediante ateste das Notas Fiscais. 

VI. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados 
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo 
de até 60 (sessenta) dias. 

VII. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 
convencionado que os encargos moratórios devidos pelo 
CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por cento ao ano), pro rata die, 
apurados desde a data do primeiro dia útil de atraso até a data do 
efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: EM = I x N x VP, onde: 
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EM= Encargos moratórios. 

I= Índice de atualização financeira = 
0,0001644. 

N= número de dias entre a data prevista para 
o pagamento e a do efetivo pagamento. 

VP= Valor da parcela vencida. 

  

11. REAJUSTE DE PREÇOS 

I. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice 
de Serviços de Telecomunicações) ou outro índice oficial que o 
substitua, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) 
meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos. 

II. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 
(um) ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 
28 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995. 

III. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao 
CONTRATANTE, por meio de documento oficial, sendo obrigatório 
acostar ao pedido todos os motivos de fato e de direito que ensejaram 
o pedido, quando ocorridos após a data da apresentação da proposta, 
de comprovada repercussão nos preços contratados, que serão 
revisados mediante Termo aditivo. 

IV. Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou 
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 
mais ou para menos, conforme o caso. 

  

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

I. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no 
Contrato ou Edital. 

II. Designar formalmente o gestor e o fiscal para o 
acompanhamento da execução contratual, podendo ainda ser 
designado um fiscal técnico, para acompanhar diretamente o serviço, 
ordenar correções e monitorar interrupções e demais falhas na 
execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor. 

III. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas 
as medidas corretivas necessárias. 
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IV. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA. 

V. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário. 

VI. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA. 

VII. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos 
serviços por intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará 
ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

VIII. Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha 
correspondente, nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo do 
aparelho, devendo encaminhar o respectivo Boletim de Ocorrência 
(B.O.). 

IX. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas 
regulamentares e contratuais cabíveis. 

X. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos 
móveis, cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da 
Administração. O valor a ser ressarcido deverá ser igual ao preço 
apresentado em nota fiscal/fatura quando da entrega do equipamento. 

XI. Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a 
devolução à CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios 
cedidos em regime de comodato, eximindo-se de qualquer indenização 
pelo uso e/ou desgaste natural dos equipamentos. 

  

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, 
em especial no que se refere à implantação, operação e níveis de 
serviço. 

II. Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização 
firmado(s) com a ANATEL e atender às demais disposições 
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados. 

III. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no 
âmbito federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como assegurar 
os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por 
regulamentação da ANATEL. 

IV. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar 
ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
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V. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de 
vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções 
programadas. 

VI. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por 
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por 
dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, 
e/ou a quem esta designar, um atendimento diferenciado por meio de 
consultoria especializada, disponível em horário comercial. 

VII. Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 dias 
após a assinatura do contrato, um preposto ou consultor, baseado em 
Maceió/AL, com poderes de decisão para representar a CONTRATADA, 
principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos 
serviços objeto deste Termo de Referência. 

VIII. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas, por intermédio do preposto ou consultor, designado para o 
acompanhamento do contrato. 

IX. Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto 
ou consultor, além do contato telefônico dos superiores hierárquicos, 
de modo a garantir o atendimento das demandas solicitadas pelos 
fiscais do Contrato. 

X. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos 
serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz. 

XI. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e 
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e 
atendendo as reclamações formuladas. 

XII. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 
nos serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

XIII. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços 
prestados de voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo 
detalhes das chamadas (número chamado e chamador, duração, data 
e hora da chamada, outros) e valor do serviço, que deverá conter 
todos os tributos e encargos, conforme preços contratados no 
processo licitatório. 

XIV. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do 
objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis. 

XV. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
CONTRATANTE. 
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XVI. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras 
empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do 
serviço. 

XVII. Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE 
que não seja em absoluto cumprimento do contrato. 

XVIII. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações 
realizadas por meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua 
rede de telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições 
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações. 

XIX. A CONTRATADA deverá sujeitar-se aos acréscimos e supressões 
contratuais estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais 
sejam, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 

XX. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos 
em serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação. 

XXI. Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, 
receber a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em 
redes de outras operadoras de serviço sem custo adicional. 

XXII. Providenciar o serviço referente a bloqueio ou suspensão de 
linhas móveis quando solicitado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA 
não poderá cobrar por ligações e/ou serviços a partir da referida 
solicitação de suspensão dos serviços. A cobrança apenas poderá 
ocorrer quando da solicitação de reativação pelo CONTRATANTE e o 
restabelecimento completo da prestação do serviço pela 
CONTRATADA. Aplica-se neste caso, a regulamentação da ANATEL 
referente ao prazo de suspensão dos serviços. 

XXIII. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser 
executado por solicitação de representante credenciado do 
CONTRATANTE. 

XXIV. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de 
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o 
CONTRATANTE. 

XXV. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 
(dois) dias úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos 
serviços, devendo permanecer o mesmo número do chip substituído. 

XXVI. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de 
número, entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço 
eventualmente solicitado, somente pelo gestor do contrato. 
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XXVII. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização 
dos serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com 
os aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às 
especificações mínimas previstas neste Termo de Referência, bem 
como promover a substituição de todos os aparelhos por outros novos, 
a cada 24 meses ou a cada renovação contratual, observando as 
especificações técnicas exigidas e a evolução tecnológica dos 
equipamentos. 

XXVIII. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e ativar os 
equipamentos e serviços conforme este Termo de Referência. 

XXIX. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar 
defeito desde que não constatado uso indevido do equipamento. 

a. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a 
intermediação com a assistência técnica do fabricante dos 
aparelhos, no intuito de dar celeridade ao processo de troca ou 
conserto. 

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia, 
conforme laudo emitido pela assistência técnica autorizada, a 
substituição ou o reparo do aparelho deverá ser feita em até 
15 (quinze) dias, contados a partir da notificação à 
CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o 
CONTRATANTE. 

c. Durante o período em que o aparelho originalmente 
fornecido estiver em reparo, deverá ser fornecido outro 
aparelho com o mesmo número de acesso, de forma a não 
gerar interrupção do serviço e sem que isso acarrete qualquer 
ônus extra para o CONTRATANTE. 

XXX. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer 
natureza, inclusive perda, roubo ou furto, ou dano por uso indevido do 
aparelho, disponibilizar um novo aparelho com o mesmo código de 
acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias, podendo efetuar, caso 
queira, a cobrança do equipamento extraviado ou danificado ao 
CONTRATANTE. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual 
ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) 
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE. 

XXXI. A CONTRATADA deverá fornecer, a título de backup para casos 
de defeito, extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 15% (dez por 
cento) das quantidades de cada tipo de aparelho, devendo considerar 
que eventuais frações equivalerão ao próximo número inteiro, sem 
qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, que serão armazenados 
pela área responsável para agilizar substituições no caso de defeito ou 
extravio de aparelho. 
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XXXII. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de 
acordo com os prazos de habilitação definidos deste Termo de 
Referência, incluindo todos os acessórios necessários à plena 
utilização dos serviços contratados, tais como carregador de bateria, 
cabos de dados, manual do usuário etc. 

XXXIII. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou 
qualquer defeito de operação, os respectivos aparelhos serão 
recusados, ficando a CONTRATADA obrigada a apresentar novo 
modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos aparelhos. 

XXXIV. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços 
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

XXXV. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução 
do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa 
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE 
autorizado a descontar da garantia, ou dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 

XXXVI. Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça. 

XXXVII. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

  

14. DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

I. Para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da 
qualidade são aqueles definidos na regulamentação expedida pela 
ANATEL, em especial o Regulamento de Gestão da Qualidade da 
Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP (Anexo I à Resolução nº 
575, de 28 de outubro de 2011). 

II. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA 
poderá efetuar periodicamente, a pedido e sob a supervisão do 
CONTRATANTE, testes de verificação da qualidade de transmissão, de 
forma a identificar eventuais falhas de sincronismo, perdas de 
ligações, perda anormal de sinal, travamentos ou outras situações que 
possam influenciar nos níveis de qualidade do serviço. 

III. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar 
Relatórios de qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, no formato sintético ou analítico, com o 
objetivo de comprovar a qualidade do serviço prestado. 
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IV. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item 
anterior está descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro 
de 2011, que aprovou o Regulamento de Gestão da Qualidade da 
Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP. 

V. As interrupções programadas dos serviços deverão ser 
comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) 
dias úteis. 

VI. Será considerada como “falha sistêmica” aquela que 
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de 
realizar qualquer um dos seus serviços básicos (trafegar dados, 
originar ou receber chamadas). 

VII. A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na tabela 
abaixo, durante a execução do contrato. 

Atividade Prazo Marco para contagem do prazo 

Portabilidade numérica 3 dias corridos 
A contar do início da liberação dos 
números pela operadora doadora 

Ativação de novas linhas (incluindo a 
entrega do aparelho e SIM CARD) 

15 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Desativação em definitivo de linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor 

Suspensão temporária de linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor 

Restabelecimento de linha suspensa 
temporariamente 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de número 48 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de SIM CARD (utilização do 
estoque de posse do CONTRATANTE) 

48 horas A contar da solicitação do gestor 

Ativação/desativação de serviços 
(caixa postal, encaminhamento de 
chamadas, identificação de 
chamadas) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (casos 
isolados) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (falha 
sistêmica) 

8 horas A contar da solicitação do gestor 

Fornecimento de SIM CARDs 
(backup) 

10 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Reposição de dispositivos por 
extravio, perda, furto ou roubo 

15 dias corridos 
A contar da comunicação do gestor, 
em conjunto com a apresentação do 
B.O. 

Reposição ou reparo de dispositivos 
por defeito coberto pela garantia 

15 dias corridos A contar da comunicação do gestor 

Apresentação de informações ou 
esclarecimentos 

24 horas A contar da solicitação do gestor 
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15. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

I. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão 
contratados com o fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de 
comodato, de SIMCards e aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e 
respeitando as seguintes especificações mínimas: 

a. Aparelho Smartphone homologado pela Anatel, com 
sistema operacional Android 9 ou IOS 10. 

b. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/190 0 MHz). 

c. Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no 
mesmo aparelho. 

d. Rede de dados 3G/4G nos padrões autorizados pela 
ANATEL. 

e. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 
2,0 GHz ou de 8 núcleos (Octa-Core) com velocidade de 1,6 
GHz. 

f. Memória de armazenamento interna de 32 GB. 

g. Memória RAM de 3 GB. 

h. Tamanho de tela de 5 Polegadas na diagonal, com 
touchscreen e multitouch. 

i. Bateria tipo lítio, com capacidade de 3.000 mAh. 

j. Câmera traseira com 12 MegaPixels e câmera frontal com 
no mínimo 5 MegaPixels. 

k. Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi fi (802.11 b/g/n), roteador 
wi fi, Bluetooth 4.2 ou superior, conexão com PC via USB. 

l. Sensor de GPS e de autorrotação de tela. 

m. Leitor de impressões digitais. 

n. Acessórios: carregador bivolt, fones de ouvido, cabo USB, 
extrator de chip (quando aplicável), manual de instruções de 
uso do aparelho em português (impresso em papel ou online). 

o. Funcionalidade: vibração, viva voz, conferência, registro 
de chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do 
uso de dados, modo avião, chamada em espera, Browser com 
suporte a html/HTML5, predição de texto, acesso ao celular por 
senha e impressão digital, suporte a conta de e mail, 
visualização de documentos (tipo doc, xls, pdf), localização do 
celular para o caso de perda ou roubo, quando disponível pelo 
sistema operacional. 
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p. SIMCard com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM 
(3FF) e nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou 
superior, compatível com os smartphones fornecidos. 

II. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser 
novos, de primeiro uso, não se admitindo peças já usadas, reparadas 
e/ou recondicionadas de fábrica, e ainda, disponibilizados com a 
respectiva linha, em embalagem contendo todos os acessórios 
disponibilizados pelo fabricante, com garantia mínima de 01 (um) ano 
do próprio fabricante e apresentados ao Gestor do Contrato para 
aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao usuário final. 

III. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da 
CONTRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do 
contrato ou quando forem substituídos. 

IV. Os sistemas operacionais e os softwares embarcados nos 
dispositivos/equipamentos que forem fornecidos devem estar 
atualizados e licenciados para as funcionalidades contratadas, se 
proprietárias. 

V. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, Seção de Patrimônio, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, 6º 
andar, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, no horário das 13h às 
19h, de segunda a quinta-feira e das 7h30mim às 13h30mim. 

  

16. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Após a assinatura do Termo de Contrato, a CONTRATADA terá o 
prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos 
serviços, com habilitação das linhas e a entrega dos aparelhos 
smartphones, SIMCards e acessórios. 

  

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

I. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 
e será descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a 
licitante que: 

a. não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta; 

b. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame; 
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c. ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d. não mantiver a proposta; 

e. falhar ou fraudar a execução do Contrato; 

f. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

II. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, aplicar as seguintes sanções: 

a. advertência; 

b. multa compensatória de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, devidamente 
atualizado, na hipótese de recusa injustificada da licitante 
vencedora em assinar o instrumento contratual, no prazo de 05 
(cinco) dias, após regularmente convocada; 

c. multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um 
por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de 
inadimplência, limitado a 15 (quinze) dias corridos, 
caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d. multa de mora no percentual de correspondente a 2% 
(dois por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por 
dia de inadimplência, a partir do 16º (décimo sexto) dia até o 
limite de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução 
parcial do Contrato; 

e. multa compensatória no percentual de até 10% (dez por 
cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pela 
inadimplência além do prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
caracterizando inexecução total do Contrato; 

f. suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a dois anos; 

g. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

III. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do subitem 
anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de 
multa. 
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IV. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei 
nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por 
praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; ou demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

V. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, 
resguardados os procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, 
poderá acarretar ainda na aplicação de outras sanções, em 
conformidade com as ocorrências registradas, nos percentuais e 
condições descritas na tabela a seguir: 

  

Ocorrências Percentual de multa sobre o valor mensal do faturado do contrato (%) 

Ativação/desativação de serviços 
(caixa postal, encaminhamento 
de chamadas, identificação de 
chamadas), para cada 24 horas 
de atraso 

0,4 

Cobrança de valores em 
desacordo com o contrato 

0,4 

Cobrança fora do prazo 
estabelecido na regulamentação 
pertinente 

0,4 

Cobrança por serviços não 
prestados 

0,4 

Deixar de informar e apresentar o 
preposto ou consultor ao 
CONTRATANTE, para cada dia de 
atraso 

0,4 

Desativação em definitivo de 
linhas, para cada 24 horas de 
atraso 

0,4 

Restabelecimento de linha 
suspensa temporariamente, para 
cada 24 horas de atraso 

0,4 

Suspensão temporária de linhas, 
para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Troca de número, para cada 48 
horas de atraso 

0,4 

Ativação de novas linhas 
(incluindo a entrega do aparelho 
e SIM CARD), para cada dia de 
atraso 

0,5 
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Ocorrências Percentual de multa sobre o valor mensal do faturado do contrato (%) 

Troca de SIM CARD (utilização do 
estoque de posse do 
CONTRATANTE), para cada 48 
horas de atraso 

0,5 

Apresentação de informações ou 
esclarecimentos, para cada 24 
horas de atraso 

0,5 

Fornecimento de SIM CARDs 
(backup), para cada dia de atraso 

0,5 

Portabilidade numérica, para cada 
dia de atraso 

0,5 

Interrupção da prestação dos 
serviços (para cada hora 
totalizada pela soma de 
interrupções), sem comunicação 
prévia e acordada com o 
CONTRATANTE, salvo por motivo 
de força maior ou caso fortuito 

1,0 

Manutenção corretiva (casos 
isolados), para cada 8 horas de 
atraso 

1,0 

Manutenção corretiva (sistêmica), 
para cada 8 horas de atraso 

1,0 

Não apresentar corretamente 
e/ou não respeitar o prazo 
mínimo de 10 (dez) dias úteis 
entre a data de entrega e a data 
de vencimento da fatura, para 
entrega da Nota Fiscal dos 
serviços prestados, em papel ou 
em arquivo eletrônico, incluindo 
detalhamento das chamadas e 
valor do serviço, com todos os 
tributos e encargos 

1,0 

Reposição de dispositivos por 
extravio, perda, furto ou roubo, 
para cada dia de atraso 

1,0 

Reposição ou reparo de 
dispositivos por defeito coberto 
pela garantia, para cada dia de 
atraso 

1,0 

VI. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo 
de faturamento. 

VII. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

VIII. Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês 
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o 
descumprimento parcial do objeto. 
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IX. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal. 

X. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma 
nova contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

XI. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegurará à Contratada o 
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

XII. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do 
art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

XIII. 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. 

XIV. O período de atraso será contado em dias corridos. 

XV. 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. 

XVI. 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. 

 18. DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 
E DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

I. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em 
conta o critério de menor preço por item, sendo vencedora a que 
apresentar o menor valor do item para o total de 24 meses. 

II. Os preços deverão ser expressos em reais e conter todos os 
tributos e encargos decorrentes da prestação dos serviços relativos a 
esta contratação. 

III. Todos os itens se referem à prestação de serviços no plano pós-
pago. 

IV. Os preços máximos estimados por item, de acordo com pesquisa 
de mercado, são: 
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ITEM QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

PARA 24 MESES 

ITEM 1 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 2 08 R$ 81,24 R$ 15.598,08 

ITEM 3 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 

ITEM 4 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 5 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 6 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 
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ANEXO I-A 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

  

ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL  

PARA 

24 MESES (R$) 

1 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO 

DOS PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e 

ARAPIRACA. 

07     

2 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, 

MARECHAL DEODORO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE. 

08     
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL  

PARA 

24 MESES (R$) 

3 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: MATA GRANDE, 

QUEBRANGULO, BATALHA, MAJOR ISIDORO, ÁGUA 

BRANCA, PORTO REAL DO COLÉGIO, IGREJA 

NOVA, BOCA DA MATA e MARIBONDO 

09     

4 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO 

DE CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, TRAIPU, 

MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA. 

07     

5 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

07     
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL  

PARA 

24 MESES (R$) 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO 

CALVO, SANTANA DO IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA, 

PIRANHAS e JOAQUIM GOMES. 

6 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, 

PÃO DE AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, 

COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO 

PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE. 

09     

  

Marca e modelo do smartphone ofertado em comodato   
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ANEXO II 

                                              PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 

CONTRATO N° XX/2019 

Processo nº 0006731-10.2020.6.02.8000 

MINUTA 

Contrato de Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) e internet móvel, nas 
modalidades Local e Longa Distância 
Nacional (LDN), que entre si celebram a 
União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa 
______________. 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu 
de Andrade. Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta 
cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., n.º 
..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob n° ..................., daqui 
por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) .................., 
residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro ........., nesta, portador da CI 
sob n.º .............., inscrito no CPF/MF sob n° ................., resolvem celebrar o 
presente Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP)  e internet móvel, 
nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com fulcro na Lei n° 
10.520/02, no Decreto 10.024/2019, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo serem observadas as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro 2019, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de 
Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – 
PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das 
Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 
07/08/2007, Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 
11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, 
ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01, a qual adota a aplicação do 
SICAF na Secretaria deste Tribunal. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução nº 
15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas de 
contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações 
gerais, Norma de Contratação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  E DO PRAZO DE INÍCIO DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

O presente contrato tem como objeto a 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 deste Termo de Referência, 
por um período inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado. 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO - Todos os serviços deverão ser sob a modalidade 
corporativa, com o fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de 
comodato, de acordo com as especificações mínimas ou superiores às 
descritas neste Termo de Referência, e respeitando as normas de 
regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da ANATEL. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O smartphone ofertado em comodato será da marca 
xxx e modelo xxxx. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Todos os itens se referem à prestação de serviços no 
plano pós-pago. 

PARÁGRAFO QUARTO - Após a assinatura deste  Contrato, a CONTRATADA terá o 
prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, 
com habilitação das linhas e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e 
acessórios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  

A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante 
o regime de empreitada por preço unitário, conforme condições estabelecidas no 
Pregão Eletrônico n.º xx/2020 e seus Anexos, e na proposta da contratada, lançada 
no evento SEI nº XXXX. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços 
constantes de sua proposta, constantes na tabela abaixo,  sendo que o valor total 
estimado para a presente contratação de R$ XX (XXXX), considerando sua vigência 
de 24 (vinte e quatro) meses.  

 

item Descrição básica Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total para 
24 meses (R$) 
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1 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do  
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: 
ATALAIA, PENEDO, UNIÃO 
DOS PALMARES, 
CACIMBINHAS, SÃO 
SEBASTIÃO e ARAPIRACA. 

 

07   

2 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 

08   
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franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: MACEIÓ, 
RIO LARGO, MARECHAL 
DEODORO e SÃO LUÍS DO 
QUITUNDE. 
 

3 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: MATA 
GRANDE, QUEBRANGULO, 
BATALHA, MAJOR ISIDORO, 
ÁGUA BRANCA, PORTO REAL 
DO COLÉGIO, IGREJA 

09   
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NOVA, BOCA DA MATA e 
MARIBONDO 
 

4 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: 
CORURIPE, MURICI, PASSO 
DE CAMARAGIBE, SÃO 
MIGUEL DOS CAMPOS, 
TRAIPU, MARAVILHA e SÃO 
JOSÉ DA TAPERA. 
 

07   

5 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 

07   
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smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: VIÇOSA, 
PILAR, PORTO CALVO, 
SANTANA DO IPANEMA, 
DELMIRO GOUVEIA, 
PIRANHAS e JOAQUIM 
GOMES. 
 

6 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 

09   
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Estado de Alagoas: 
PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO 
DE AÇÚCAR, MARAGOGI, 
SÃO JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA 
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO 
VILELA, GIRAU DO 
PONCIANO, IGACI e CAMPO 
ALEGRE. 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estão inclusos nos valores acima todos os tributos e encargos  
decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento 
dos serviços. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em 
papel ou em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em 
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa realizar sua 
verificação e, não havendo problemas, promover as medidas necessárias ao pagamento, 
podendo ser realizado por meio do código de barras contido na fatura ou por Ordem 
Bancária. 

PARÁGRAFO QUARTO - Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à 
CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da 
reapresentação do documento para pagamento devidamente corrigido, acompanhado 
dos detalhamentos de cada número, também devidamente corrigidos, admitindo-se que 
o documento corrigido possa ser um boleto para pagamento, fazendo referência a Nota 
Fiscal contestada e dando quitação à mesma. 

PARÁGRAFO QUINTO - Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota 
Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor 
correspondente no próximo documento de cobrança. 

PARÁGRAFO SEXTO - O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será 
feito mediante ateste das Notas Fiscais. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados 
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de até 60 
(sessenta) dias. 

 
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 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 

 

Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de 
Telecomunicações) ou outro índice oficial que o substitua, observando-se sempre 
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes 
concedidos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 
(um) ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 
9.069, de 29 de junho de 1995. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os reajustes devem ser solicitados previamente ao 
CONTRATANTE, por meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido 
todos os motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a 
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou 
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a 
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 2020 - PTRES 
167674, Elemento de Despesa 339040, compromissados pela Nota de Empenho nº xx, 
de xx de xxxx de 2020, no valor de R$ xxxx.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

1) Cumprir fielmente o que estabelece este contrato e o Termo de 
Referência, em especial no que se refere à implantação, operação e níveis de 
serviço; 

2) Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) 
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes 
aos serviços a serem prestados; 
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3) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito 
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como assegurar os direitos e 
cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da 
ANATEL; 

4) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

5) Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas; 

6) Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por telefone 
ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) 
dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta 
designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, 
disponível em horário comercial; 

7) Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 dias após a 
assinatura do contrato, um preposto ou consultor, baseado em Maceió/AL, com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no 
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste 
contrato; 

8) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, por 
intermédio do preposto ou consultor, designado para o acompanhamento do 
contrato; 

9) Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto ou consultor, 
além do contato telefônico dos superiores hierárquicos, de modo a garantir o 
atendimento das demandas solicitadas pelos fiscais do Contrato; 

10) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, 
de modo a obter uma operação correta e eficaz; 

11) Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e 
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 
as reclamações formuladas; 

12) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

13) Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de 
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
preços contratados no processo licitatório; 
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14) Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

15) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE; 

16) Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas 
a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço; 

17) Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não 
seja em absoluto cumprimento do contrato; 

18) Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por 
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de 
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações; 

19) Aceitar os acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na forma 
do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
atualizado do contrato; 

20) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação; 

21) Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, 
receber a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes 
de outras operadoras de serviço sem custo adicional; 

22) Providenciar o serviço referente a bloqueio ou suspensão de linhas 
móveis quando solicitado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá 
cobrar por ligações e/ou serviços a partir da referida solicitação de suspensão 
dos serviços. A cobrança apenas poderá ocorrer quando da solicitação de 
reativação pelo CONTRATANTE e o restabelecimento completo da prestação do 
serviço pela CONTRATADA. Aplica-se neste caso, a regulamentação da ANATEL 
referente ao prazo de suspensão dos serviços; 

23) O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por 
solicitação de representante credenciado do CONTRATANTE; 

24) Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de 
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE; 

25) No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias 
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo 
permanecer o mesmo número do chip substituído; 

26) Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, 
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente 
solicitado, somente pelo gestor do contrato; 
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27) Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos 
serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os 
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações 
mínimas previstas neste Termo de Referência, bem como promover a 
substituição de todos os aparelhos por outros novos, a cada 24 meses ou a 
cada renovação contratual, observando as especificações técnicas exigidas e a 
evolução tecnológica dos equipamentos; 

28) Fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços conforme 
este contrato; 

29) Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito 
desde que não constatado uso indevido do equipamento: 

a. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a 
intermediação com a assistência técnica do fabricante dos aparelhos, no 
intuito de dar celeridade ao processo de troca ou conserto. 

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia, 
conforme laudo emitido pela assistência técnica autorizada, a 
substituição ou o reparo do aparelho deverá ser feita em até 15 (quinze) 
dias, contados a partir da notificação à CONTRATADA, e não pode 
representar nenhum ônus para o CONTRATANTE. 

c. Durante o período em que o aparelho originalmente fornecido 
estiver em reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o mesmo 
número de acesso, de forma a não gerar interrupção do serviço e sem 
que isso acarrete qualquer ônus extra para o CONTRATANTE. 

30) Disponibilizar, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive 
perda, roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho,  um novo 
aparelho com o mesmo código de acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias, 
podendo efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou 
danificado ao CONTRATANTE. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser 
igual ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) 
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE; 

31) Fornecer, a título de backup para casos de defeito, extravio, perda, furto 
ou roubo, pelo menos 15% (dez por cento) das quantidades de cada tipo de 
aparelho, devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao próximo 
número inteiro, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, que serão 
armazenados pela área responsável para agilizar substituições no caso de 
defeito ou extravio de aparelho; 

32) Entregar os aparelhos móveis ao CONTRATANTE de acordo com os 
prazos de habilitação definidos neste contrato, incluindo todos os acessórios 
necessários à plena utilização dos serviços contratados, tais como carregador 
de bateria, cabos de dados, manual do usuário etc. Constatada divergência 
com a especificação técnica exigida ou qualquer defeito de operação, os 
respectivos aparelhos serão recusados, ficando a CONTRATADA obrigada a 
apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos 
aparelhos; 
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33) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados. 

34) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a 
descontar da garantia, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor 
correspondente aos danos sofridos. 

35) Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça. 

36) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 

 

1) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
mencionados; 

2) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, 
acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas; 

3) É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato; 
4) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada 

pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

5) A contratada responde diretamente, em seu nome, por danos ou prejuízos 
decorrentes da ação de subcontratados, quando necessários à prestação dos 
serviços contratados. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

A Contratante se obriga a: 
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1) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido neste Contrato; 

2) Designar formalmente o gestor e o fiscal para o acompanhamento da 
execução contratual, podendo ainda ser designado um fiscal técnico, 
para acompanhar diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar 
interrupções e demais falhas na execução do objeto, servindo como um 
auxiliar ao gestor; 

3) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 

4) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA; 

5) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário; 

6) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA; 

7) Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por 
intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

8) Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha correspondente, nas 
hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo do aparelho, devendo 
encaminhar o respectivo Boletim de Ocorrência (B.O.); 

9) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis; 

10) Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis, 
cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O 
valor a ser ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota 
fiscal/fatura quando da entrega do equipamento; 

11) Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução à 
CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em 
regime de comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso 
e/ou desgaste natural dos equipamentos; 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data 
de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à obtenção 
de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a 60 (sessenta) 
meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993. 
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CLÁUSULA DEZ – DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

Para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da 
qualidade são aqueles definidos na regulamentação expedida pela ANATEL, em 
especial o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel 
Pessoal – RGQSMP (Anexo I à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA 
poderá efetuar periodicamente, a pedido e sob a supervisão do CONTRATANTE, testes 
de verificação da qualidade de transmissão, de forma a identificar eventuais falhas de 
sincronismo, perdas de ligações, perda anormal de sinal, travamentos ou outras 
situações que possam influenciar nos níveis de qualidade do serviço. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar 
Relatórios de qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, no formato sintético ou analítico, com o objetivo de comprovar a qualidade 
do serviço prestado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item 
anterior está descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2011, que 
aprovou o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel 
Pessoal – RGQSMP. 

PARÁGRAFO QUARTO - As interrupções programadas dos serviços deverão ser 
comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. 

PARÁGRAFO QUINTO - Será considerada como “falha sistêmica” aquela que 
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer 
um dos seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas). 

PARÁGARAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na tabela 
abaixo, durante a execução do contrato. 

Atividade Prazo Marco para contagem do prazo 

Portabilidade numérica 3 dias corridos 
A contar do início da liberação dos 
números pela operadora doadora 

Ativação de novas linhas 
(incluindo a entrega do 
aparelho e SIM CARD) 

15 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Desativação em definitivo de 
linhas 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Suspensão temporária de 
linhas 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Restabelecimento de linha 
suspensa temporariamente 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de número 48 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de SIM CARD (utilização 
do estoque de posse do 

48 horas A contar da solicitação do gestor 
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Ativação/desativação de 
serviços (caixa postal, 
encaminhamento de 
chamadas, identificação de 
chamadas) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (casos 
isolados) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (falha 
sistêmica) 

8 horas A contar da solicitação do gestor 

Fornecimento de SIM CARDs 
(backup) 

10 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Reposição de dispositivos por 
extravio, perda, furto ou roubo 

15 dias corridos 
A contar da comunicação do gestor, em 
conjunto com a apresentação do B.O. 

Reposição ou reparo de 
dispositivos por defeito coberto 
pela garantia 

15 dias corridos A contar da comunicação do gestor 

Apresentação de informações 
ou esclarecimentos 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

  

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o contratado que, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal; 

X- não assinar o contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 
Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustificada da licitante 
vencedora em assinar o instrumento contratual, no prazo de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), calculada 
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado a 15 (quinze) dias 
corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), calculada 
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir do 16º (décimo 
sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução parcial 
do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre 
o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, caracterizando inexecução total do Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” 
do parágrafo anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de 
multa. 

PARÁGRAFO QUARTO - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da 
Lei nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por 
meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado 
atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
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PARÁGRAFO QUINTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar ainda na 
aplicação de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas, nos 
percentuais e condições descritas na tabela a seguir: 

 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

Ativação/desativação de serviços (caixa postal, 
encaminhamento de chamadas, identificação de 
chamadas), para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato 0,4 

Cobrança fora do prazo estabelecido na 
regulamentação pertinente 

0,4 

Cobrança por serviços não prestados 0,4 

Deixar de informar e apresentar o preposto ou 
consultor ao CONTRATANTE, para cada dia de atraso 

0,4 

Desativação em definitivo de linhas, para cada 24 
horas de atraso 

0,4 

Restabelecimento de linha suspensa 
temporariamente, para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Suspensão temporária de linhas, para cada 24 horas 
de atraso 

0,4 

Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4 

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do 
aparelho e SIM CARD), para cada dia de atraso 

0,5 

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do 
CONTRATANTE), para cada 48 horas de atraso 

0,5 

Apresentação de informações ou esclarecimentos, 
para cada 24 horas de atraso 

0,5 

Fornecimento de SIM CARDs (backup), para cada dia 
de atraso 

0,5 

Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada 
hora totalizada pela soma de interrupções), sem 
comunicação prévia e acordada com o 
CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou 
caso fortuito 

1,0 

Manutenção corretiva (casos isolados), para cada 8 
horas de atraso 

1,0 

Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8 horas 
de atraso 

1,0 
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 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o 
prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data de 
entrega e a data de vencimento da fatura, para 
entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em 
papel ou em arquivo eletrônico, incluindo 
detalhamento das chamadas e valor do serviço, com 
todos os tributos e encargos 

1,0 

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto 
ou roubo, para cada dia de atraso 

1,0 

Reposição ou reparo de dispositivos por defeito 
coberto pela garantia, para cada dia de atraso 

1,0 

 

PARÁGRAFO SEXTO -  A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo 
de faturamento. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

PARÁGRAFO OITAVO - Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês 
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o 
descumprimento parcial do objeto. 

PARÁGRAFO NONO - A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para 
fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

PARÁGRAFO DEZ - Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

PARÁGRAFO ONZE - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla 
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO TREZE -  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 CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 

PARÁGRAFO QUINZE -  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 DEZESSEIS - 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. 
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PARÁGRAFO DEZESSETE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre 
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 

 

O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto 
contratado. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da contratada, 
fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito, até o limite do 
valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

 

CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no §1º 
do referido artigo. 

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 69/2020 E À PROPOSTA COMERCIAL 

 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 69/2020 e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX 
(Processo SEI nº XXXXXX). 

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 

 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 
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Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as 
partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
Contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo. 

 

Maceió, ____de ____________ de 2020. 

 

Pelo TRE/AL  

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 

 

Pela Contratada  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 61 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2020

 

PROCESSO Nº 0006731-10.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 16 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 POR ITEM, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação
de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma continuada, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

 

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto
nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14
de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Lei nº 9.472 (Lei Geral de
Telecomunicações), de 02 de julho de 1997, o Decreto nº 2.534 (Plano Geral de
Outorgas - PGO), de 02 de abril de 1998, a Portaria nº 1.137, de 20 de dezembro de
1994, e a Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das Comunicações, a Resolução
ANATEL nº 477 (Regulamento do Serviços Móvel Pessoal – SMP), de 07 de agosto de
2007, 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
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.

1.2.                               Todos os serviços deverão ser sob a modalidade corporativa,
com o fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo
com as especificações mínimas ou superiores às descritas no Termo de Referência
(Anexo I), e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP)
da ANATEL.

2 – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 

2.1.                              Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA terá o prazo
de, no máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, com habilitação
das linhas e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e acessórios.

 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1.                              Poderão participar deste pregão os interessados que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Edital e seus anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto
deste pregão, mormente no que se refere à concessão/autorização para exploração de
Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância (LDN).

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.1.2. Será permitida, ainda, a participação de empresas especializadas na prestação
dos serviços objeto da presente licitação consorciadas entre si, desde que
apresentando uma única proposta e Termo de Compromisso de Constituição assinado
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por todos, com a indicação da empresa - líder, sendo esta responsável por toda
negociação durante o certame.

3.1.2.1. A participação de empresas reunidas em consórcio obedecerá às normas
estabelecidas no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e no art. 16 do Decreto nº 5.450/2005.

3.1.2.2. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira.

3.2.                     Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4.                               Como condição para participação no Pregão, a licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

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.            O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
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5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

5.1.                     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

5.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.                     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

5.4.                     As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.

5.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I;

6.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

6. .                     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.                      Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

6.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação.

6.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

 

7.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.                     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
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7.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado, considerando seu
prazo de vigência de 24 meses.

 

7.6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7. .                     O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.                     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

7.9.                     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.10.                   A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.

7.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

7.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

 

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio
do sistema.

7.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

7. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.

7. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

7.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.

7.21.                   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

7.22.                   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.                    Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
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apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

 

7. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

8.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá
incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

8.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Os preços máximos fixados para os itens ora licitados encontram-se na tabela
abaixo, e de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

 

ITEM QUANTIDADE
VALOR

MÁXIMO
UNITÁRIO

VALOR MÁXIMO
 TOTAL PARA 24

MESES

ITEM 1 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32

ITEM 2 08 R$ 81,24 R$ 15.598,08

ITEM 3 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84

ITEM 4 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32

ITEM 5 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32

ITEM 6 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84

 

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.                     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

 

8.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do 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.

8.7.                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,
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número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

8.8.                    Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Planilha de
Formação de Preços no modelo do Anexo I-A, referente ao item ofertado, indicando
inclusive  a marca e o modelo do smartphone ofertado em comodato.

 

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.                    Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.

8.12.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9 – DA HABILITAÇÃO.

 

9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.                     A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3.                     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

9.                     No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

9. .                     Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

9. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6.                     Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.7.                     Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

 

9.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

9.                     Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
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comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.                   Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

 

9.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
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dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.10.3. Qualificação Econômico-financeira: certidão negativa de falência ou
concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 90
(noventa) dias da data de abertura do certame.

 

9.10.4. Qualificação Técnica:

a) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada a licitante;

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto deste Pregão, mediante cópia do contrato de concessão ou do
termo de autorização para a Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-
pago, outorgada pelo poder concedente nos termos da legislação em vigor, ou da
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

c) Em se tratando de empresas reunidas em consórcio, cada empresa consorciada
deverá apresentar Atestados de Capacidade Técnica relativa à participação no
consórcio, de maneira que o somatório das capacidades técnicas comprove aptidão
para o desempenho de atividade compatível em características e prazos com o objeto
da licitação.

c.1) Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de
consórcio, se for o caso, com indicação da empresa- líder, que deverá atender às
condições de liderança estipuladas no Edital e será a representante das consorciadas
perante a União.

 

9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do objeto licitado;
d. conter o preço unitário e total do item ofertado.
j.                   A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

10.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.                   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor total 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 total, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

10. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

10.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
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homologação.

11 - DOS RECURSOS.

 

11.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

11.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.                   O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.

11.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

12.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

13.                   O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 25.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos.

14. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

14.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

14.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
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sistema e vincularão os participantes e a administração.

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto,
valor, prazo de disponibilização dos serviços em conformidade com este edital.

 

15.2.                           Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito,
o adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato.

 

15.3.                           Antes da contratação, será exigida a comprovação da
regularidade fiscal da empresa vencedora do certame.

 

15.4.                           A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído
no item 15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o
adjudicatário inadimplente será sancionado com a multa prevista para o
descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à
Administração por perdas e danos.

 

15.5.                           Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação.

 

15.6.                           Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e
retirar a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no
ato da contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.

 

15.7.                           O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a
pedido fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por
igual período.

 

15.8.                           Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às
disposições deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora.

 

 

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

 

16.1.                      A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

16.2.                            As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

17.1.                            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;

X – não assinar o contrato.

17.2.                     Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
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à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

 

17.3.                     Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes
sanções:

a) advertência;

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do
Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustificada da licitante
vencedora em assinar o instrumento contratual, no prazo de 05 (cinco) dias, após
regularmente convocada;

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), calculada
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado a 15 (quinze) dias
corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato;

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), calculada
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir do 16º (décimo sexto)
dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do
Contrato;

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de 30 (trinta) dias corridos,
caracterizando inexecução total do Contrato;

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a dois anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes.

17.3.1.     As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do subitem anterior poderão
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

17.3.2.Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93, a
licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a
frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir idoneidade para contratar
com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

17.4.                   O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar ainda na aplicação
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas, nos percentuais
e condições descritas na tabela a seguir:

 Ocorrências
Percentual de multa sobre
o valor mensal do faturado

do contrato (%)

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas), para cada 24 horas de atraso

0,4

Cobrança de valores em desacordo com o
contrato 0,4

Cobrança fora do prazo estabelecido na
regulamentação pertinente 0,4

Cobrança por serviços não prestados 0,4

Deixar de informar e apresentar o preposto ou
consultor ao CONTRATANTE, para cada dia de
atraso

0,4

Desativação em definitivo de linhas, para cada 24
horas de atraso 0,4

Restabelecimento de linha suspensa
temporariamente, para cada 24 horas de atraso 0,4

Suspensão temporária de linhas, para cada 24
horas de atraso 0,4

Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD), para cada dia de atraso 0,5

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de
posse do CONTRATANTE), para cada 48 horas
de atraso

0,5
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Apresentação de informações ou
esclarecimentos, para cada 24 horas de atraso 0,5

Fornecimento de SIM CARDs (backup), para cada
dia de atraso 0,5

Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5

Interrupção da prestação dos serviços (para
cada hora totalizada pela soma de interrupções),
sem comunicação prévia e acordada com o
CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior
ou caso fortuito

1,0

Manutenção corretiva (casos isolados), para
cada 8 horas de atraso 1,0

Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8
horas de atraso 1,0

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar
o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a
data de entrega e a data de vencimento da
fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços
prestados, em papel ou em arquivo eletrônico,
incluindo detalhamento das chamadas e valor do
serviço, com todos os tributos e encargos

1,0

Reposição de dispositivos por extravio, perda,
furto ou roubo, para cada dia de atraso 1,0

Reposição ou reparo de dispositivos por defeito
coberto pela garantia, para cada dia de atraso 1,0

 

17.4.1. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo de
faturamento.

17.4.2. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, de
forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

17.5.                   Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês seja
igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento
parcial do objeto.

17.6.                   A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para
fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

17.7.                   Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova contratação
feita pelo CONTRATANTE com terceiros.

17.8.                   A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17.9.                   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/93.

17.10.                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.

17.11.                O período de atraso será contado em dias corridos.

17.12.                No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

17.13.                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.

 

17.14.                Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,    
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

17.15.                Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
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18- DO PAGAMENTO

 

18.1.               O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento dos
serviços.

18.2.               A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel
ou em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à
data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa realizar sua verificação
e, não havendo problemas, promover as medidas necessárias ao pagamento, podendo
ser realizado por meio do código de barras contido na fatura ou por Ordem Bancária.

18.3.                   Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à
CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da
reapresentação do documento para pagamento devidamente corrigido, acompanhado
dos detalhamentos de cada número, também devidamente corrigidos, admitindo-se
que o documento corrigido possa ser um boleto para pagamento, fazendo referência a
Nota Fiscal contestada e dando quitação à mesma.

18.4.                   Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota
Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor
correspondente no próximo documento de cobrança.

18.5.                   O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será
feito mediante ateste das Notas Fiscais.

18.6.                   Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes
desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias.

 

18.7.                      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°
167674  - Natureza da Despesa n° 339040.

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1.                      As obrigações do Contratante estão disponíveis na Minuta do
Contrato (Anexo III).

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

21.1.                           As obrigações da Contratada estão disponíveis na Minuta do
Contrato (Anexo III).

 

23- DO REAJUSTE

 

23.1.                           As disposições relativas ao reajuste estão disponíveis na Minuta
do Contrato (Anexo III).
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24- DOS NÍVEIS DE SERVIÇO

 

24.1.                           As disposições relativas aos níveis de serviço  estão disponíveis
na Minuta do Contrato (Anexo III).

 

 

 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

25.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

25.3.                   No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

25.5.                   As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

25.6.                   Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.

25.7.                   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

25.8.                   O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

25.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

25.10.             Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

25.11.             O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

25.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

25.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

25.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I- Termo de Referência;

ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta de Contrato.

 

 

25.14.             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, 30 de setembro de 2020.
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Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

 

 

         

 

 

 

 

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

 1. DO OBJETO

I. 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 deste Termo de Referência, por um
período inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado.

II. Todos os serviços deverão ser sob a modalidade corporativa, com o fornecimento
dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com as
especificações mínimas ou superiores às descritas neste Termo de Referência, e
respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da
ANATEL.

 

2. DA JUSTIFICATIVA E DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO

I. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de telefonia móvel
pessoal (SMP) e internet móvel para a comunicação de autoridades, servidores e
funcionários, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, principalmente
dos Cartórios Eleitorais, no suporte às atividades habituais de trabalho,
principalmente quando em trânsito ou em atividades remotas, de maneira que o
tempo e o custo dispendidos nos processos de tomada de decisão sejam
reduzidos de forma significativa, ao passo em que as situações urgentes ou
emergenciais solucionadas mais prontamente.

II. O serviço de telefonia móvel pessoal com acesso à internet e fornecimento de
smartphones em comodato, passou a ser muito importante no desenvolvimento
das ações institucionais, pois é a partir dessa tecnologia que a transmissão das
informações entre os servidores ocorre de maneira mais eficaz, tanto na
comunicação por voz como por meio de aplicativos de mensagens instantâneas,
que permitem o compartilhamento de imagens, vídeos, áudios e documentos, etc,
ou ainda por aplicativos de videoconferência, evitando, de certa forma,
aglomeração ou encontros presenciais com outras pessoas, mitigando assim o
risco de contaminação diante da pademia de Covid-19 enfrentada atualmente.

III. Além disso, a contratação pretende proporcionar comunicação móvel que atenda
às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas, especialmente dos
Cartórios Eleitorais, tendo como objetivo principal o atendimento das funções
institucionais, estratégicas e organizacionais, de forma contínua, tanto no período
não eleitoral quanto no período eleitoral.

 

 

 

 

IV. Da mesma forma, é cada vez mais imprescindível o acesso às informações e às
diversas ferramentas de comunicação para a realização de atividades dos
servidores e magistrados, bem como o uso da comunicação de dados para a
celeridade das atividades usuais do trabalho, em especial nos períodos eleitorais.
Para isso, é necessário o uso de novas tecnologias de comunicação que possam
acompanhar a mobilidade desses colaboradores em suas tarefas, inclusive no
exercício da comunicação institucional e do poder de polícia em período eleitoral,
aumentando a produtividade do resultado final esperado (interesse público).

V. Assim, como a forma de comunicação tem mudado substancialmente do serviço
de voz para as mídias sociais, não faz mais sentido a contratação por planos de
tarifação por minutos de voz para as diversas modalidades dessa categoria,
devido ao uso cada vez menor desse serviço. Por esta razão as operadoras
migraram o foco para venda de pacotes de dados com pacotes de voz ilimitado,
inclusive para ligações locais e de longa distância, como é o caso dos planos
controle comercializados pelas operadoras atualmente.

VI. Portanto, em adequação a essa nova realidade, objetiva-se a contratação de
pacotes de voz ilimitados, incluindo pacotes de dados para acesso à internet,
melhores dimensionados para atender à demanda de tráfego de dados de forma
satisfatória, em cada ciclo mensal, aos serviços disponibilizados pelo Tribunal de
forma online, como e-mails, sistemas administrativos e judiciais, inclusive para
propiciar a realização de intimações ou citações via mensagens instantâneas
(whatsapp), em harmonia com os normativos mais recentes do TRE/AL e do TSE.

VII. Por outro lado, essa modalidade de contratação implicará, consequentemente, na
redução dos custos com telefonia fixa nos cartórios eleitorais, bastando para tal
que seja priorizado o uso da linha de telefonia móvel para a realização das
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chamadas telefônicas do dia a dia.
VIII. No tocante ao período de 24 (vinte e quatro) meses da contratação, convém

esclarecer que se trata de serviços de natureza contínua, com implicações em
custos de investimentos e consequente prazo de amortização (relativamente aos
smartphones fornecidos em regime de comodato), além do que esse prazo
influencia diretamente no valor das propostas, na medida em que forem balizados
os custos-benefícios dos investimentos.

 

2. DO ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

 

 

 

 

 

 

I. A presente contratação está inserida no macrodesafio institucional " Instituição da
governança Judiciária", como prevê o Planejamento Estratégico do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas para o período 2016 - 2021.

 

4. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

I. A descrição da solução como um todo abrange a prestação de serviços de
telefonia móvel (serviço móvel pessoal – SMP) e internet móvel, com pacotes
ilimitados de voz e pacotes de dados de no mínimo 8 GB, via rede móvel disponível
nacionalmente com tecnologia digital, com fornecimento de terminais móveis
smartphones e SIMCards em regime de comodato, que deverão ser inicialmente
distribuídos para os Cartórios das Zonas Eleitorais e Postos de Atendimento,
conforme quadro abaixo:

ZONA
ELEITORAL

MUNICÍPIO
SEDE ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP

1 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP 57057-000 01

2 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP 57057-000 01

3 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP 57057-000 01

5 VIÇOSA RUA FREDERICO MAIA, S/N,
CENTRO, CEP 57700-000 01

6 ATALAIA AV. PEDRO PEREIRA ACIOLI, S/N,
JOSÉ PAULINO, CEP 57690-000 01

7 CORURIPE
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT.
RUBENS WANDERLEY,
COMENDADOR TERCIO
WANDERLEY, CEP 57230-000

01

8 PILAR
PRAÇA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 337, CENTRO, CEP
57150-000

01

9 MURICI RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N,
CENTRO, CEP 57820-000 01

10 PALMEIRA DOS
ÍNDIOS

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252,
CENTRO, CEP 57600-010 01

11 PÃO DE
AÇÚCAR

AVENIDA FERREIRA DE NOVAES,
949, CENTRO, CEP 57400-000 01

12 PASSO DE
CAMARAGIBE

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38,
CENTRO, CEP 57930-000 01

13 PENEDO
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA,
CEP 57200-000

01

14 PORTO CALVO RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO,
CEP 57900-000 01

MARAGOGI PÇA BATISTA ACIOLY, 41,
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14 (POSTO DE
ATENDIMENTO)

PÇA BATISTA ACIOLY, 41,
CENTRO, CEP 57955-000 01

15 RIO LARGO
AV. PRESIDENTE FERNANDO
COLLOR DE MELO, 48,
TABULEIRO DO PINTO, CEP
57100-000

01

16 SÃO JOSÉ DA
LAJE

PÇA. OSMAN COSTA PINO, S/N,
CENTRO, CEP 57860-000 01

16
COLÔNIA
LEOPOLDINA
(POSTO DE
ATENDIMENTO)

RUA SEVERINO FERREIRA DE
LIMA, 09, CENTRO, CEP 57975-
000

01

17 SÃO LUÍS DO
QUITUNDE

RUA COELHO CAVALCANTE, 73,
CENTRO, CEP 57920-000 01

18 SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS

RUA CEL FRANCISCO
CAVALCANTE, 51, CENTRO, CEP
57240-078

01

19 SANTANA DO
IPANEMA

AV. PRESIDENTE DUTRA, 385, BR
316, MONUMENTO, CEP 57500-
000

01

20 TRAIPU RUA ISMAR DE GOES MONTEIRO,
S/N, CENTRO, CEP 57370-000 01

21 UNIÃO DOS
PALMARES

RUA MARECHAL DEODORO DA
FONSECA, S/N, CENTRO, CEP
57800-000

01

22 ARAPIRACA
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA
LIMA, 147, NOVO HORIZONTE,
CEP 57312-630

01

26 MARECHAL
DEODORO

RUA CAPITÃO BERNARDINO
SOUTO, 225, CENTRO, CEP
57160-000

01

27 MATA GRANDE PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ,
14, CENTRO, CEP 57540-000 01

28 QUEBRANGULORUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO,
CEP 57750-000 01

29 BATALHA RUA 22 DE DEZEMBRO, 181,
CENTRO, CEP 57420-000 01

31 MAJOR
ISIDORO

RUA PROFA. MARIA JOSÉ DE R.
BARROS, S/N, FÓRUM ELEITORAL,
CENTRO, CEP 57580-000

01

33 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP 57057-000 01

34 TEOTÔNIO
VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 458,
CENTRO, CEP 57265-000 01

37 PORTO REAL
DO COLÉGIO

AV. GOVERNADOR MOACIR
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP
57290-000

01

37
IGREJA NOVA
(POSTO DE
ATENDIMENTO)

RUA VEREADOR DJALMA RAPOSO,
53, CENTRO, CEP 57280-000 01

39 ÁGUA BRANCA RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16,
CENTRO, CEP 57490-000 01

40 DELMIRO
GOUVEIA

RUA OLAVO BILAC, 318, CENTRO,
CEP 57480-000 01

40
PIRANHAS
(POSTO DE
ATENDIMENTO)

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ,
CEP 57460-000 01

44 GIRAU DO
PONCIANO

AVENIDA PROGRESSO, 360,
PROGRESSO, CEP 57360-000 01
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45 IGACI
RUA JURACY TENÓRIO
CAVALCANTE, 53, CENTRO, CEP
57620-000

01

46 CACIMBINHAS RUA CLARINDO AMORIM, S/N,
CENTRO, CEP 57570-000 01

47 CAMPO ALEGREAV. JOÃO FERNANDES VIEIRA,
495, CENTRO, CEP 57250-000 01

48 BOCA DA MATA RUA LADISLAU COIMBRA, 128,
CENTRO, CEP 57680-000 01

48
MARIBONDO
(POSTO DE
ATENDIMENTO)

RUA PADRE ABELARDO ROMEIRO
PEREIRA, S/N, CENTRO,
CEP 57670-000

01

49 SÃO
SEBASTIÃO

RUA VEREADORA MARIA JOSÉ
PEREIRA PACHECO, 01, CENTRO,
CEP 57275-000

01

50 MARAVILHA PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N,
CENTRO, CEP 57520-000 01

51 SÃO JOSÉ DA
TAPERA

AV. MANOEL MACIANO, 418,
CENTRO, CEP 57445-000 01

53 JOAQUIM
GOMES

PRAÇA LAURENTINO GOMES DE
BARROS, 02, CENTRO, CEP
57980-000

01

54 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP 57057-000 01

55 ARAPIRACA
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA
LIMA, 147, NOVO HORIZONTE,
CEP 57312-630

01

II. As características básicas dos itens são descritas no quadro abaixo, sendo que o
agrupamento em um único objeto dos serviços individuais para comunicação de
voz e dados, levou em consideração as questões técnicas, uma vez que não
podem ser separados e oferecidos por operadoras diferentes, pois todos eles,
incluindo o serviço de internet móvel, guardam correlação entre si.

III. Os serviços objeto da contratação são subdivididos por itens, conforme quadro
abaixo, a fim de serem disputados entre os licitantes interessados de forma
autônoma e independente em relação aos demais.

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE

1

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms,
etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago,
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer
telefone fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa
postal e secretária eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8
GB, para acesso à internet, com, pelo menos,
o aplicativo whatsapp liberado para uso
ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados
3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no
mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO DOS
PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e

07
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ARAPIRACA.

2

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms,
etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago,
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer
telefone fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa
postal e secretária eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8
GB, para acesso à internet, com, pelo menos,
o aplicativo whatsapp liberado para uso
ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados
3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no
mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, MARECHAL
DEODORO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE.

08

3

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms,
etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago,
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer
telefone fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa
postal e secretária eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8
GB, para acesso à internet, com, pelo menos,
o aplicativo whatsapp liberado para uso
ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados
3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no
mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: MATA GRANDE, QUEBRANGULO,
BATALHA, MAJOR ISIDORO, ÁGUA BRANCA,
PORTO REAL DO COLÉGIO, IGREJA
NOVA, BOCA DA MATA e MARIBONDO

09

4

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms,
etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago,
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer
telefone fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa
postal e secretária eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8
GB, para acesso à internet, com, pelo menos,
o aplicativo whatsapp liberado para uso
ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados
3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no
mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO DE
CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS,

07
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TRAIPU, MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA.

5

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms,
etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago,
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer
telefone fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa
postal e secretária eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8
GB, para acesso à internet, com, pelo menos,
o aplicativo whatsapp liberado para uso
ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados
3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no
mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO CALVO,
SANTANA DO IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA,
PIRANHAS e JOAQUIM GOMES.

07

6

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms,
etc), incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago,
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer
telefone fixo ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa
postal e secretária eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards, ambos em
comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8
GB, para acesso à internet, com, pelo menos,
o aplicativo whatsapp liberado para uso
ilimitado sem consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados
3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de
reserva em branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no
mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE
AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE,
COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO
VILELA, GIRAU DO PONCIANO, IGACI e
CAMPO ALEGRE.

09

 

 

 

 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

I. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-se na categoria
de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

II. Os serviços a serem contratados possuem natureza contínua, pois pela sua
essencialidade, visam atender à necessidade permanente da Administração, por
mais de um exercício financeiro, razão pela qual poderão ter a sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses,
conforme inciso II, artigo 57, da Lei n° 8.666/93.

 

6. DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

I. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet móvel deverão ser
de característica pós-pago, tecnologia digital, sendo que os acessos habilitados
com serviço de dados, deverão ser com tecnologia que permita fazer e receber
ligações, e, conexão à internet tipo 3G/4G ou superior, onde haja disponibilidade,
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sem a necessidade de habilitação de outro equipamento.
II. A CONTRATADA deve seguir todos os indicadores de qualidade do serviço de

telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade (RGQ-
SMP) da Anatel – Resolução nº 575/2011 ou mais atual.

III. Quando uma linha atingir o limite do pacote de dados ativado, a CONTRATADA não
poderá interromper a conexão de dados nem o sinal de voz, podendo, nesse
caso, se houver amparo legal vigente, limitar a velocidade até o fim do ciclo
mensal.

IV. A CONTRATADA deverá até a data da assinatura do contrato cobrir,
obrigatoriamente, com o Serviço Móvel Pessoal, rede GSM, 3G e/ou 4G, no
mínimo, 70% da área urbana e 100% da área (outdoor) onde estão localizados o
prédio sede do TRE/AL, no município de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de
Andrade, 377, 6º andar, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, bem como os
Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento, localizados nos municípios e
endereços indicados no quadro do item 4.I, de acordo com os itens adjudicados.

V. A cobertura para o serviço de telefonia móvel pessoal – SMP deverá abranger os
principais centros urbanos, especialmente as capitais, com roaming automático
entre as localidades.

VI. A cobertura poderá se dar através de rede própria ou por contrato de roaming
com outras operadoras e a comprovação será por meio de declaração, na forma
do § 4º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

 

 

 

 

VII. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao usuário final, em caso
de falhas/defeitos nos SIMCards em uso, a CONTRATADA deverá fornecer chips
SIMCards de reserva, nas quantidades previstas no quadro do item 4.III.

VIII. Os chips fornecidos inicialmente, bem como eventuais substituições ao longo do
prazo contratual, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem custos
adicionais ao CONTRATANTE.

IX. O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de portabilidade
numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo CONTRATANTE, sem
qualquer ônus, e independentemente da operadora do serviço a que esteja
atualmente vinculado. A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias
úteis estabelecido pela ANATEL para a realização deste serviço, após a liberação
dos números pela operadora de origem.

X. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem custo
adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer
outro equipamento, em todo o território nacional.

XI. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços de chamada em espera, desvio de
chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio de voz, SMS
(Short Message Service) bidirecional.

XII. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus para o
CONTRATANTE:

a. Habilitação;
b. Escolha ou troca de número;
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha celular;
d. Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária de

chamada (siga-me, neste caso não haverá gestão sobre as ligações nesse
serviço), conferência, chamada em espera, não perturbe e ocultação do
número da linha no identificador de chamadas do telefone de destino;

e. Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha;
f. Reativação de número de linha;
g. Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica);
h. Adicional de chamadas;
i. Deslocamento;

 

 

 

 

 

 

 

j. Disponibilização de ferramenta on-line (conta on-line) para consulta ao
detalhamento das faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou
administradores do contrato.

XIII. Os dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, obrigatoriamente, estar
habilitados e aptos para funcionamento em todo o território nacional.

XIV. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de comunicação deverão ser
habilitados e aptos para funcionamento nos principais centros urbanos,
especialmente nas capitais, com as franquias mínimas estabelecidas nas
especificações do serviço, incluindo a assinatura de provedor de acesso à
Internet.

XV. Durante a vigência do contrato, o CONTRATANTE poderá solicitar, mediante
aditamento contratual, a habilitação de outros serviços que sejam implementados
pela CONTRATADA em decorrência da evolução tecnológica.

XVI. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, deverão ser
bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos serviços de dados em
deslocamento internacional, chamadas para códigos de acesso 0300, 0500, 0900
e similares, auxílio à lista (102), Hora Certa (130) e similares, serviços recebidos a
cobrar (SMS), salas de jogos e de bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS,
e quaisquer outros serviços tarifados não cobertos pelo contrato. O bloqueio
deverá ser executado no sistema da operadora e não através dos aparelhos
celulares.

XVII. A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo, para todas as solicitações
efetuadas.
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XVIII. A CONTRATADA deverá manter em funcionamento contínuo todos os acessos
móveis pessoais, sendo que, na hipótese de ocorrência de interrupções, as falhas
deverão ser corrigidas e o serviço restabelecido em no máximo 24 (vinte e quatro)
horas. O bloqueio dos terminais, somente poderá ser executado por solicitação
formal do CONTRATANTE.

XIX. Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia de funcionamento
para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o CONTRATANTE poderá solicitar a migração,
sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham
suporte para a mesma, que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que
a tecnologia anterior seja descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do
fornecimento do objeto. Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser
fornecida para os incrementos de novos acessos e nas trocas de aparelhos
previstas no presente Termo de Referência.

 

7. DA VIGÊNCIA

 

 

 

 

I. O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de sua
assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a 60 (sessenta)
meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993.

II. Esse prazo mínimo da contratação foi estipulado de modo a permitir às
operadoras de telefonia realizarem a amortização dos aparelhos fornecidos em
comodato, sem que os preços dos serviços sejam onerados além do necessário
para a equalização dos investimentos efetuados.

 

8. DA SUSTENTABILIDADE

I. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos serviços,
deverá fornecer bens que não contenham substâncias perigosas em
concentração acima da recomendada, bem como ficar encarregada de promover
o descarte adequado dos aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja
quando do encerramento do contrato, por ocasião da substituição por outros, ou
quando forem danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da Lei nº
12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

II. Os equipamentos eletrônicos fornecidos não deverão conter substâncias
perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction
of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

 

9. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

I. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do contrato no
momento da entrega dos terminais móveis e SIMCards, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo
de Referência e na proposta.

II. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo serem corrigidos ou substituídos no prazo fixado pelo gestor
do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.

III. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 7 (sete) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade
do serviço e materiais fornecidos, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.

 

 

 

 

 

 

IV. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo.

V. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

 

10. DO PAGAMENTO

I. O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento dos serviços.
II. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel ou em

arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à
data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa realizar sua
verificação e, não havendo problemas, promover as medidas necessárias ao
pagamento, podendo ser realizado por meio do código de barras contido na
fatura ou por Ordem Bancária.

III. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à CONTRATADA,
e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação
do documento para pagamento devidamente corrigido, acompanhado dos
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detalhamentos de cada número, também devidamente corrigidos, admitindo-se
que o documento corrigido possa ser um boleto para pagamento, fazendo
referência a Nota Fiscal contestada e dando quitação à mesma.

IV. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, os fatos
serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor
correspondente no próximo documento de cobrança.

V. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante
ateste das Notas Fiscais.

VI. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes desta
contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias.

VII. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por cento
ao ano), pro rata die, apurados desde a data do primeiro dia útil de atraso até a
data do efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, onde:

 

 

 

 

 

 

 

EM= Encargos moratórios.

I= Índice de atualização financeira = 0,0001644.

N= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP= Valor da parcela vencida.

 

11. REAJUSTE DE PREÇOS

I. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabelecidos pela
ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de
Telecomunicações) ou outro índice oficial que o substitua, observando-se sempre
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes
concedidos.

II. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano, se assim
vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 9.069, de 29 de
junho de 1995.

III. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE, por meio de
documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os motivos de fato
e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a data da
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
que serão revisados mediante Termo aditivo.

IV. Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato ou Edital.
II. Designar formalmente o gestor e o fiscal para o acompanhamento da execução

contratual, podendo ainda ser designado um fiscal técnico, para acompanhar
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor.

III. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias.

 

 

 

 

 

IV. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA.
V. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para

execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário.
VI. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA.
VII. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por

intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração,
conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93.

VIII. Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha correspondente, nas hipóteses
de extravio, perda, furto ou roubo do aparelho, devendo encaminhar o respectivo
Boletim de Ocorrência (B.O.).

IX. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis.

X. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis, cujo
motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O valor a ser
ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota fiscal/fatura quando da
entrega do equipamento.

XI. Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução à
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CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime de
comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste natural
dos equipamentos.

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em especial no que
se refere à implantação, operação e níveis de serviço.

II. Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) com a
ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços
a serem prestados.

III. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal,
estadual ou no Distrito Federal, bem como assegurar os direitos e cumprimento
de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL.

IV. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa,
sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou
legais a que estiver sujeita.

 

 

 

 

 

V. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato,
salvaguardados os casos de interrupções programadas.

VI. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação gratuito para
abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por telefone ou Internet,
com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana,
disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar, um atendimento
diferenciado por meio de consultoria especializada, disponível em horário
comercial.

VII. Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 dias após a
assinatura do contrato, um preposto ou consultor, baseado em Maceió/AL, com
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à
eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

VIII. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio
do preposto ou consultor, designado para o acompanhamento do contrato.

IX. Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto ou consultor, além do
contato telefônico dos superiores hierárquicos, de modo a garantir o atendimento
das demandas solicitadas pelos fiscais do Contrato.

X. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a
obter uma operação correta e eficaz.

XI. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita
fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as
reclamações formuladas.

XII. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e
prestar os esclarecimentos julgados necessários.

XIII. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do CONTRATANTE, além
da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de voz, em papel e/ou em
arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas (número chamado e
chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e valor do serviço, que
deverá conter todos os tributos e encargos, conforme preços contratados no
processo licitatório.

XIV. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para
adoção das medidas cabíveis.

XV. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não
transfere responsabilidade ao CONTRATANTE.

 

 

 

 

XVI. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, não
podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade
por problemas de funcionamento do serviço.

XVII. Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não seja em
absoluto cumprimento do contrato.

XVIII. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por meio dos
serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de telecomunicações,
respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo
de telecomunicações.

XIX. A CONTRATADA deverá sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais
estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor atualizado do contrato.

XX. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço,
bem como zelar pela integridade da comunicação.

XXI. Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, receber a
prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes de outras
operadoras de serviço sem custo adicional.

XXII. Providenciar o serviço referente a bloqueio ou suspensão de linhas móveis
quando solicitado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá cobrar por
ligações e/ou serviços a partir da referida solicitação de suspensão dos serviços.
A cobrança apenas poderá ocorrer quando da solicitação de reativação pelo
CONTRATANTE e o restabelecimento completo da prestação do serviço pela
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CONTRATADA. Aplica-se neste caso, a regulamentação da ANATEL referente ao
prazo de suspensão dos serviços.

XXIII. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por solicitação
de representante credenciado do CONTRATANTE.

XXIV. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de número e/ou
troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE.

XXV. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias úteis a
reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo permanecer
o mesmo número do chip substituído.

XXVI. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, entrega de
aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente
pelo gestor do contrato.

 

 

 

 

 

 

 

XXVII. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos serviços
contratados, com atualização tecnológica compatível com os aparelhos
comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações mínimas
previstas neste Termo de Referência, bem como promover a substituição de
todos os aparelhos por outros novos, a cada 24 meses ou a cada renovação
contratual, observando as especificações técnicas exigidas e a evolução
tecnológica dos equipamentos.

XXVIII. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e
serviços conforme este Termo de Referência.

XXIX. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito desde que
não constatado uso indevido do equipamento.

a. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a intermediação com a
assistência técnica do fabricante dos aparelhos, no intuito de dar celeridade
ao processo de troca ou conserto.

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia, conforme laudo
emitido pela assistência técnica autorizada, a substituição ou o reparo do
aparelho deverá ser feita em até 15 (quinze) dias, contados a partir da
notificação à CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o
CONTRATANTE.

c. Durante o período em que o aparelho originalmente fornecido estiver em
reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o mesmo número de
acesso, de forma a não gerar interrupção do serviço e sem que isso acarrete
qualquer ônus extra para o CONTRATANTE.

XXX. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive
perda, roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, disponibilizar um
novo aparelho com o mesmo código de acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias,
podendo efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou
danificado ao CONTRATANTE. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser
igual ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s)
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE.

XXXI. A CONTRATADA deverá fornecer, a título de backup para casos de defeito,
extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 15% (dez por cento) das
quantidades de cada tipo de aparelho, devendo considerar que eventuais frações
equivalerão ao próximo número inteiro, sem qualquer ônus extra para o
CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável para agilizar
substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho.

 

 

 

 

 

 

XXXII. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de acordo com os
prazos de habilitação definidos deste Termo de Referência, incluindo todos os
acessórios necessários à plena utilização dos serviços contratados, tais como
carregador de bateria, cabos de dados, manual do usuário etc.

XXXIII. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou qualquer defeito de
operação, os respectivos aparelhos serão recusados, ficando a CONTRATADA
obrigada a apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega
dos aparelhos.

XXXIV. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados.

XXXV. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia, ou
dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sofridos.

XXXVI. Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes
de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

XXXVII. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
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14. DOS NÍVEIS DE SERVIÇO

I. Para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da qualidade são
aqueles definidos na regulamentação expedida pela ANATEL, em especial o
Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal –
RGQSMP (Anexo I à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011).

II. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA poderá efetuar
periodicamente, a pedido e sob a supervisão do CONTRATANTE, testes de
verificação da qualidade de transmissão, de forma a identificar eventuais falhas de
sincronismo, perdas de ligações, perda anormal de sinal, travamentos ou outras
situações que possam influenciar nos níveis de qualidade do serviço.

III. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar Relatórios de qualidade
de Serviço, que deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, no
formato sintético ou analítico, com o objetivo de comprovar a qualidade do serviço
prestado.

 

 

 

 

IV. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item anterior está descrito
na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2011, que aprovou o
Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal –
RGQSMP.

V. As interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas ao
CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

VI. Será considerada como “falha sistêmica” aquela que impossibilite 50% (cinquenta
por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos seus serviços
básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas).

VII. A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na tabela abaixo, durante a
execução do contrato.

Atividade Prazo Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica 3 dias corridos
A contar do início da liberação
dos números pela operadora
doadora

Ativação de novas linhas
(incluindo a entrega do aparelho
e SIM CARD)

15 dias
corridos A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de
linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor

Restabelecimento de linha
suspensa temporariamente 24 horas A contar da solicitação do gestor

Troca de número 48 horas A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do
estoque de posse do
CONTRATANTE)

48 horas A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços
(caixa postal, encaminhamento
de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos
isolados) 24 horas A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha
sistêmica) 8 horas A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs
(backup)

10 dias
corridos A contar da solicitação do gestor

Reposição de dispositivos por
extravio, perda, furto ou roubo

15 dias
corridos

A contar da comunicação do
gestor, em conjunto com a
apresentação do B.O.

Reposição ou reparo de
dispositivos por defeito coberto
pela garantia

15 dias
corridos

A contar da comunicação do
gestor

Apresentação de informações ou
esclarecimentos 24 horas A contar da solicitação do gestor
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15. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

I. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão contratados com o
fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de comodato, de SIMCards e
aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e respeitando as seguintes
especificações mínimas:

a. Aparelho Smartphone homologado pela Anatel, com sistema operacional
Android 9 ou IOS 10.

b. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/190 0 MHz).
c. Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no mesmo aparelho.
d. Rede de dados 3G/4G nos padrões autorizados pela ANATEL.
e. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 2,0 GHz ou de 8

núcleos (Octa-Core) com velocidade de 1,6 GHz.
f. Memória de armazenamento interna de 32 GB.
g. Memória RAM de 3 GB.
h. Tamanho de tela de 5 Polegadas na diagonal, com touchscreen e multitouch.
i. Bateria tipo lítio, com capacidade de 3.000 mAh.
j. Câmera traseira com 12 MegaPixels e câmera frontal com no mínimo 5

MegaPixels.
k. Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi fi (802.11 b/g/n), roteador wi fi, Bluetooth 4.2

ou superior, conexão com PC via USB.
l. Sensor de GPS e de autorrotação de tela.

m. Leitor de impressões digitais.
n. Acessórios: carregador bivolt, fones de ouvido, cabo USB, extrator de chip

(quando aplicável), manual de instruções de uso do aparelho em português
(impresso em papel ou online).

o. Funcionalidade: vibração, viva voz, conferência, registro de chamadas
discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião,
chamada em espera, Browser com suporte a html/HTML5, predição de texto,
acesso ao celular por senha e impressão digital, suporte a conta de e mail,
visualização de documentos (tipo doc, xls, pdf), localização do celular para o
caso de perda ou roubo, quando disponível pelo sistema operacional.

 

 

 

 

 

p. SIMCard com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e nano-SIM card
(4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, compatível com os smartphones
fornecidos.

II. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de primeiro
uso, não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou recondicionadas de
fábrica, e ainda, disponibilizados com a respectiva linha, em embalagem contendo
todos os acessórios disponibilizados pelo fabricante, com garantia mínima de 01
(um) ano do próprio fabricante e apresentados ao Gestor do Contrato para
aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao usuário final.

III. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da CONTRATADA,
devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do contrato ou quando
forem substituídos.

IV. Os sistemas operacionais e os softwares embarcados nos
dispositivos/equipamentos que forem fornecidos devem estar atualizados e
licenciados para as funcionalidades contratadas, se proprietárias.

V. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Seção de
Patrimônio, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, 6º andar, Farol, Maceió –
Alagoas, CEP 57051-090, no horário das 13h às 19h, de segunda a quinta-feira e
das 7h30mim às 13h30mim.

 

16. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

I. Após a assinatura do Termo de Contrato, a CONTRATADA terá o prazo de, no
máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, com habilitação
das linhas e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e acessórios.

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

I. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do
SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades previstas na
Lei nº 8.666/93, a licitante que:

a. não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta;

b. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame;
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c. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d. não mantiver a proposta;
e. falhar ou fraudar a execução do Contrato;
f. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

II. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução
total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e
resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:

a. advertência;
b. multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor

total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustificada
da licitante vencedora em assinar o instrumento contratual, no prazo de 05
(cinco) dias, após regularmente convocada;

c. multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado a
15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato;

d. multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir do
16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando
inexecução parcial do Contrato;

e. multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada
sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de 30
(trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato;

f. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

g. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes.

III. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do subitem anterior poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

 

 

 

 

 

 

IV. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93, a
licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos ilícitos
visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir idoneidade
para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

V. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os procedimentos
legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar ainda na aplicação de outras
sanções, em conformidade com as ocorrências registradas, nos percentuais e
condições descritas na tabela a seguir:

 

Ocorrências Percentual de multa sobre o valor mensal do faturado do contrato (%)

Ativação/desativação de
serviços (caixa postal,
encaminhamento de
chamadas, identificação de
chamadas), para cada 24
horas de atraso

0,4

Cobrança de valores em
desacordo com o contrato 0,4

Cobrança fora do prazo
estabelecido na
regulamentação pertinente

0,4

Cobrança por serviços não
prestados 0,4

Deixar de informar e
apresentar o preposto ou
consultor ao CONTRATANTE,
para cada dia de atraso

0,4

Desativação em definitivo de
linhas, para cada 24 horas de
atraso

0,4

Restabelecimento de linha
suspensa temporariamente,
para cada 24 horas de atraso

0,4
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Suspensão temporária de
linhas, para cada 24 horas de
atraso

0,4

Troca de número, para cada
48 horas de atraso 0,4

Ativação de novas linhas
(incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD), para
cada dia de atraso

0,5

Troca de SIM CARD (utilização
do estoque de posse do
CONTRATANTE), para cada 48
horas de atraso

0,5

Apresentação de informações
ou esclarecimentos, para cada
24 horas de atraso

0,5

Fornecimento de SIM CARDs
(backup), para cada dia de
atraso

0,5

Portabilidade numérica, para
cada dia de atraso 0,5

Interrupção da prestação dos
serviços (para cada hora
totalizada pela soma de
interrupções), sem
comunicação prévia e
acordada com o
CONTRATANTE, salvo por
motivo de força maior ou caso
fortuito

1,0

Manutenção corretiva (casos
isolados), para cada 8 horas
de atraso

1,0

Manutenção corretiva
(sistêmica), para cada 8 horas
de atraso

1,0

Não apresentar corretamente
e/ou não respeitar o prazo
mínimo de 10 (dez) dias úteis
entre a data de entrega e a
data de vencimento da fatura,
para entrega da Nota Fiscal
dos serviços prestados, em
papel ou em arquivo eletrônico,
incluindo detalhamento das
chamadas e valor do serviço,
com todos os tributos e
encargos

1,0

Reposição de dispositivos por
extravio, perda, furto ou
roubo, para cada dia de atraso

1,0

Reposição ou reparo de
dispositivos por defeito
coberto pela garantia, para
cada dia de atraso

1,0

VI. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.

VII. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, de forma
a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

VIII. Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês seja igual ou
superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento parcial
do objeto.

 

 

 

 

IX. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer momento,
ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

X. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do contrato será
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X. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do contrato será
realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova contratação feita
pelo CONTRATANTE com terceiros.

XI. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

XII. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/93.

XIII. 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.

XIV. O período de atraso será contado em dias corridos.
XV. 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.

XVI. 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.

 18. DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA E DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

I. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em conta o critério
de menor preço por item, sendo vencedora a que apresentar o menor valor do
item para o total de 24 meses.

II. Os preços deverão ser expressos em reais e conter todos os tributos e encargos
decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação.

III. Todos os itens se referem à prestação de serviços no plano pós-pago.
IV. Os preços máximos estimados por item, de acordo com pesquisa de mercado,

são:

 

 

 

 

ITEM QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
PARA 24 MESES

ITEM 1 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32

ITEM 2 08 R$ 81,24 R$ 15.598,08

ITEM 3 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84

ITEM 4 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32

ITEM 5 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32

ITEM 6 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I-A

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

 

ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO

(R$)

VALOR TOTAL

PARA

24 MESES (R$)

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e
secretária eletrônica, fornecimento de smartphones
e SIMCards, ambos em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB,
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1
para acesso à internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G
ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios do Estado de Alagoas:
ATALAIA, PENEDO, UNIÃO DOS PALMARES,
CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e ARAPIRACA.

07   

2

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e
secretária eletrônica, fornecimento de smartphones
e SIMCards, ambos em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G
ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios do Estado de Alagoas:
MACEIÓ, RIO LARGO, MARECHAL DEODORO e SÃO
LUÍS DO QUITUNDE.

08   

3

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e
secretária eletrônica, fornecimento de smartphones
e SIMCards, ambos em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G
ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios do Estado de Alagoas:
MATA GRANDE, QUEBRANGULO, BATALHA, MAJOR
ISIDORO, ÁGUA BRANCA, PORTO REAL DO
COLÉGIO, IGREJA NOVA, BOCA DA MATA e
MARIBONDO

09   

4

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e
secretária eletrônica, fornecimento de smartphones
e SIMCards, ambos em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G
ou superior;

07   
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d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios do Estado de Alagoas:
CORURIPE, MURICI, PASSO DE CAMARAGIBE, SÃO
MIGUEL DOS CAMPOS, TRAIPU, MARAVILHA e SÃO
JOSÉ DA TAPERA.

5

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e
secretária eletrônica, fornecimento de smartphones
e SIMCards, ambos em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G
ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios do Estado de Alagoas:
VIÇOSA, PILAR, PORTO CALVO, SANTANA DO
IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA, PIRANHAS e
JOAQUIM GOMES.

07   

6

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e
secretária eletrônica, fornecimento de smartphones
e SIMCards, ambos em comodato.

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet, com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G
ou superior;

d) Tecnologia GSM ou superior;

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios do Estado de Alagoas:
PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE AÇÚCAR,
MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO
PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE.

09   

 

Marca e modelo do smartphone ofertado em comodato  
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ANEXO II

                       PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

 

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  
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Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?                (   ) Sim                      (   ) Não

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

CONTRATO N° XX/2019

Processo nº 0006731-10.2020.6.02.8000

MINUTA

Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel,
nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), que entre si
celebram a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e
a empresa ______________.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade.
Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada
na ..................., n.º ..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob n°
..................., daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) .................., residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro .........,
nesta, portador da CI sob n.º .............., inscrito no CPF/MF sob n° .................,
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP)  e
internet móvel, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com fulcro na
Lei n° 10.520/02, no Decreto 10.024/2019, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93,
devendo serem observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações
posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro
2019, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de Telecomunicações, Decreto n.º 2.534,
de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e
Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das Comunicações – Tarifação de Chamada
Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 07/08/2007, Regulamento do Serviço
Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor,
aplica-se a este torneio licitatório, ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01, a qual
adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Tribunal.

 

 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução nº
15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas de
contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações
gerais, Norma de Contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  E DO PRAZO DE INÍCIO DE PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS

O presente contrato tem como objeto a 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 deste Termo de Referência, por um período inicial de 24 meses, podendo
ser prorrogado.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO - Todos os serviços deverão ser sob a modalidade
corporativa, com o fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato,
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de acordo com as especificações mínimas ou superiores às descritas neste Termo de
Referência, e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal
(SMP) da ANATEL.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O smartphone ofertado em comodato será da marca xxx e
modelo xxxx.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Todos os itens se referem à prestação de serviços no
plano pós-pago.

PARÁGRAFO QUARTO - Após a assinatura deste  Contrato, a CONTRATADA terá o
prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, com
habilitação das linhas e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e acessórios.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante o regime de
empreitada por preço unitário, conforme condições estabelecidas no Pregão Eletrônico
n.º xx/2020 e seus Anexos, e na proposta da contratada, lançada no evento SEI nº
XXXX.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

 

O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços constantes de
sua proposta, constantes na tabela abaixo,  sendo que o valor total estimado para a
presente contratação de R$ XX (XXXX), considerando sua vigência de 24 (vinte e
quatro) meses.

 

item Descrição básica Quantidade Valor Unitário
(R$)

Valor Total
para 24
meses (R$)

1

Pacote de serviços SMP
(voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor
fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas
para qualquer telefone fixo
ou móvel do

Brasil, incluindo ligações
locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e
VC3), SMS ilimitados (ou
pelo menos 300 por mês),
roaming nacional ilimitado,
acesso ilimitado à caixa
postal e secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.

b) Pacote de dados com
franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet,
com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de
transmissão de voz e
dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou
superior;

e) Fornecimento de
02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios
do Estado de Alagoas:
ATALAIA, PENEDO, UNIÃO
DOS PALMARES,
CACIMBINHAS, SÃO
SEBASTIÃO e ARAPIRACA.

 

07   

Pacote de serviços SMP
(voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor
fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas
para qualquer telefone fixo
ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância
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2

nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos
300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso
ilimitado à caixa postal e
secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.

b) Pacote de dados com
franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet,
com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de
transmissão de voz e
dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou
superior;

e) Fornecimento de
02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios
do Estado de Alagoas:
MACEIÓ, RIO LARGO,
MARECHAL DEODORO e
SÃO LUÍS DO QUITUNDE.

 

08   

3

Pacote de serviços SMP
(voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor
fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas
para qualquer telefone fixo
ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância
nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos
300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso
ilimitado à caixa postal e
secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.

b) Pacote de dados com
franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet,
com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de
transmissão de voz e
dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou
superior;

e) Fornecimento de
02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios
do Estado de Alagoas:
MATA GRANDE,
QUEBRANGULO, BATALHA,
MAJOR ISIDORO, ÁGUA
BRANCA, PORTO REAL DO
COLÉGIO, IGREJA
NOVA, BOCA DA MATA e
MARIBONDO

 

09   

Pacote de serviços SMP
(voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor
fixo mensal pós-pago, que
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possibilite ligações ilimitadas
para qualquer telefone fixo
ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância
nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos
300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso
ilimitado à caixa postal e
secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.

b) Pacote de dados com
franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet,
com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de
transmissão de voz e
dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou
superior;

e) Fornecimento de
02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios
do Estado de Alagoas:
CORURIPE, MURICI, PASSO
DE CAMARAGIBE, SÃO
MIGUEL DOS CAMPOS,
TRAIPU, MARAVILHA e SÃO
JOSÉ DA TAPERA.

 

07   

5

Pacote de serviços SMP
(voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor
fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas
para qualquer telefone fixo
ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância
nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos
300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso
ilimitado à caixa postal e
secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.

b) Pacote de dados com
franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet,
com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de
transmissão de voz e
dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou
superior;

e) Fornecimento de
02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios
do Estado de Alagoas:
VIÇOSA, PILAR, PORTO
CALVO, SANTANA DO
IPANEMA, DELMIRO
GOUVEIA, PIRANHAS e
JOAQUIM GOMES.

 

07   

Pacote de serviços SMP
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(voz, dados, sms, etc),
incluindo:

a) Assinatura com valor
fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas
para qualquer telefone fixo
ou móvel do Brasil,
incluindo ligações locais
(VC1) e longa distância
nacional (VC2 e VC3), SMS
ilimitados (ou pelo menos
300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso
ilimitado à caixa postal e
secretária
eletrônica, fornecimento de
smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.

b) Pacote de dados com
franquia mínima de 8 GB,
para acesso à internet,
com, pelo menos, o
aplicativo whatsapp liberado
para uso ilimitado sem
consumo da franquia.

c) Tecnologia de
transmissão de voz e
dados 3G/4G ou superior;

d) Tecnologia GSM ou
superior;

e) Fornecimento de
02 SIMCards de reserva em
branco (backup);

f) Área de cobertura com
abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios
do Estado de Alagoas:
PALMEIRA DOS ÍNDIOS,
PÃO DE AÇÚCAR,
MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA
LAJE, COLÔNIA
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO
VILELA, GIRAU DO
PONCIANO, IGACI e CAMPO
ALEGRE.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estão inclusos nos valores acima todos os tributos e
encargos  decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento mensal dependerá da ativação e
funcionamento dos serviços.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida,
em papel ou em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa realizar sua
verificação e, não havendo problemas, promover as medidas necessárias ao
pagamento, podendo ser realizado por meio do código de barras contido na fatura ou
por Ordem Bancária.

PARÁGRAFO QUARTO - Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão
informados à CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a
partir da reapresentação do documento para pagamento devidamente corrigido,
acompanhado dos detalhamentos de cada número, também devidamente corrigidos,
admitindo-se que o documento corrigido possa ser um boleto para pagamento,
fazendo referência a Nota Fiscal contestada e dando quitação à mesma.

PARÁGRAFO QUINTO -           Sendo identificada cobrança indevida após o
pagamento da Nota Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja
feita glosa do valor correspondente no próximo documento de cobrança.

PARÁGRAFO SEXTO - O aceite dos serviços prestados por força desta contratação
será feito mediante ateste das Notas Fiscais.

PARÁGRAFO SÉTIMO -           Após o encerramento do contrato, os serviços
utilizados decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de
até 60 (sessenta) dias.

 

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:
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EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

  365                             365

 

 

 

 

 

 

 

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

 

Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabelecidos pela
ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de Telecomunicações)
ou outro índice oficial que o substitua, observando-se sempre intervalo não inferior a
12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a
1 (um) ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n°
9.069, de 29 de junho de 1995.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os reajustes devem ser solicitados previamente ao
CONTRATANTE, por meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido
todos os motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços
contratados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução deste contrato
correrão à conta dos recursos consignados no
orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas de 2020 - PTRES 167674, Elemento de
Despesa 339040, compromissados pela Nota de
Empenho nº xx, de xx de xxxx de 2020, no valor de
R$ xxxx.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em
caso de prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes,
previstas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada
exercício financeiro.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

1. Cumprir fielmente o que estabelece este contrato e o Termo de Referência, em
especial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço;

2. Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) com a
ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços
a serem prestados;

 

 

 

 

 

3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal,
estadual ou no Distrito Federal, bem como assegurar os direitos e cumprimento
de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL;

Edital 61 (0776018)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 590



de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL;
4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao

CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa,
sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou
legais a que estiver sujeita;

5. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato,
salvaguardados os casos de interrupções programadas;

6. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação gratuito para
abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por telefone ou Internet,
com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana,
disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar, um atendimento
diferenciado por meio de consultoria especializada, disponível em horário
comercial;

7. Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 dias após a
assinatura do contrato, um preposto ou consultor, baseado em Maceió/AL, com
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à
eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste contrato;

8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio
do preposto ou consultor, designado para o acompanhamento do contrato;

9. Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto ou consultor, além do
contato telefônico dos superiores hierárquicos, de modo a garantir o atendimento
das demandas solicitadas pelos fiscais do Contrato;

10. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a
obter uma operação correta e eficaz;

11. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita
fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as
reclamações formuladas;

12. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;

13. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do CONTRATANTE, além
da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de voz, em papel e/ou em
arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas (número chamado e
chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e valor do serviço, que
deverá conter todos os tributos e encargos, conforme preços contratados no
processo licitatório;

 

 

 

 

 

14. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para
adoção das medidas cabíveis;

15. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não
transfere responsabilidade ao CONTRATANTE;

16. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, não
podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade
por problemas de funcionamento do serviço;

17. Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não seja em
absoluto cumprimento do contrato;

18. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por meio dos
serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de telecomunicações,
respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo
de telecomunicações;

19. Aceitar os acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na forma do art. 65
da Lei n° 8.666/93, quais sejam, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do
contrato;

20. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço,
bem como zelar pela integridade da comunicação;

21. Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, receber a
prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes de outras
operadoras de serviço sem custo adicional;

22. Providenciar o serviço referente a bloqueio ou suspensão de linhas móveis
quando solicitado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá cobrar por
ligações e/ou serviços a partir da referida solicitação de suspensão dos serviços.
A cobrança apenas poderá ocorrer quando da solicitação de reativação pelo
CONTRATANTE e o restabelecimento completo da prestação do serviço pela
CONTRATADA. Aplica-se neste caso, a regulamentação da ANATEL referente ao
prazo de suspensão dos serviços;

23. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por solicitação
de representante credenciado do CONTRATANTE;

24. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de número e/ou
troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE;

25. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias úteis a
reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo permanecer
o mesmo número do chip substituído;

26. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, entrega de
aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente
pelo gestor do contrato;

 

 

 

 

27. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos serviços
contratados, com atualização tecnológica compatível com os aparelhos
comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações mínimas
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previstas neste Termo de Referência, bem como promover a substituição de
todos os aparelhos por outros novos, a cada 24 meses ou a cada renovação
contratual, observando as especificações técnicas exigidas e a evolução
tecnológica dos equipamentos;

28. Fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços conforme este
contrato;

29. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito desde que
não constatado uso indevido do equipamento:

a. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a intermediação com a
assistência técnica do fabricante dos aparelhos, no intuito de dar celeridade
ao processo de troca ou conserto.

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia, conforme laudo
emitido pela assistência técnica autorizada, a substituição ou o reparo do
aparelho deverá ser feita em até 15 (quinze) dias, contados a partir da
notificação à CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o
CONTRATANTE.

c. Durante o período em que o aparelho originalmente fornecido estiver em
reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o mesmo número de
acesso, de forma a não gerar interrupção do serviço e sem que isso acarrete
qualquer ônus extra para o CONTRATANTE.

30. Disponibilizar, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive perda, roubo
ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho,  um novo aparelho com o mesmo
código de acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias, podendo efetuar, caso queira,
a cobrança do equipamento extraviado ou danificado ao CONTRATANTE. Havendo
cobrança, o valor faturado deverá ser igual ao preço constante da nota
fiscal/fatura quando da entrega do(s) equipamento(s) extraviado(s) e/ou
danificado(s) ao CONTRATANTE;

31. Fornecer, a título de backup para casos de defeito, extravio, perda, furto ou
roubo, pelo menos 15% (dez por cento) das quantidades de cada tipo de
aparelho, devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao próximo
número inteiro, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, que serão
armazenados pela área responsável para agilizar substituições no caso de defeito
ou extravio de aparelho;

32. Entregar os aparelhos móveis ao CONTRATANTE de acordo com os prazos de
habilitação definidos neste contrato, incluindo todos os acessórios necessários à
plena utilização dos serviços contratados, tais como carregador de bateria, cabos
de dados, manual do usuário etc. Constatada divergência com a especificação
técnica exigida ou qualquer defeito de operação, os respectivos aparelhos serão
recusados, ficando a CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo,
observado o prazo previsto para a entrega dos aparelhos;

 

 

 

 

33. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados.

34. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia, ou
dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sofridos.

35. Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes
de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

36. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte:

 

1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços
mencionados;

2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou
não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas;

3. É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato;
4. A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada

pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
5. A contratada responde diretamente, em seu nome, por danos ou prejuízos

decorrentes da ação de subcontratados, quando necessários à prestação dos
serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

A Contratante se obriga a:
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1. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido neste Contrato;
2. Designar formalmente o gestor e o fiscal para o acompanhamento da execução

contratual, podendo ainda ser designado um fiscal técnico, para acompanhar
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor;

3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;

4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA;
5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para

execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário;
6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;
7. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por

intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração,
conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93;

8. Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha correspondente, nas hipóteses
de extravio, perda, furto ou roubo do aparelho, devendo encaminhar o respectivo
Boletim de Ocorrência (B.O.);

9. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis;

10. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis, cujo
motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O valor a ser
ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota fiscal/fatura quando da
entrega do equipamento;

11. Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução à
CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime de
comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste natural
dos equipamentos;

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua
assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a 60 (sessenta)
meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993.

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA DEZ – DOS NÍVEIS DE SERVIÇO

Para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da qualidade são aqueles
definidos na regulamentação expedida pela ANATEL, em especial o Regulamento de
Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP (Anexo I à
Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para assegurar a disponibilidade do serviço, a
CONTRATADA poderá efetuar periodicamente, a pedido e sob a supervisão do
CONTRATANTE, testes de verificação da qualidade de transmissão, de forma a
identificar eventuais falhas de sincronismo, perdas de ligações, perda anormal de sinal,
travamentos ou outras situações que possam influenciar nos níveis de qualidade do
serviço.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar
Relatórios de qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no prazo de 10 (dez)
dias úteis, no formato sintético ou analítico, com o objetivo de comprovar a qualidade
do serviço prestado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item
anterior está descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2011, que
aprovou o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal
– RGQSMP.

PARÁGRAFO QUARTO - As interrupções programadas dos serviços deverão ser
comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

PARÁGRAFO QUINTO - Será considerada como “falha sistêmica” aquela que
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer
um dos seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas).

PARÁGARAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na
tabela abaixo, durante a execução do contrato.

Atividade Prazo Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica 3 dias corridos A contar do início da liberação dos
números pela operadora doadora

Edital 61 (0776018)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 593



Ativação de novas linhas
(incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

15 dias corridos A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo
de linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de
linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor

Restabelecimento de linha
suspensa temporariamente24 horas A contar da solicitação do gestor

Troca de número 48 horas A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD
(utilização do estoque de
posse do CONTRATANTE)

48 horas A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de
serviços (caixa postal,
encaminhamento de
chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva
(casos isolados) 24 horas A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva
(falha sistêmica) 8 horas A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM
CARDs (backup) 10 dias corridos A contar da solicitação do gestor

Reposição de dispositivos
por extravio, perda, furto
ou roubo

15 dias corridos
A contar da comunicação do
gestor, em conjunto com a
apresentação do B.O.

Reposição ou reparo de
dispositivos por defeito
coberto pela garantia

15 dias corridos A contar da comunicação do
gestor

Apresentação de
informações ou
esclarecimentos

24 horas A contar da solicitação do gestor

 

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato
e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o contratado que,
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I - não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal;

X- não assinar o contrato.

 

 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.
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PARÁGRAFO SEGUNDO -        Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar
as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do
Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustificada da licitante
vencedora em assinar o instrumento contratual, no prazo de 05 (cinco) dias, após
regularmente convocada;

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), calculada
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado a 15 (quinze) dias
corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato;

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), calculada
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir do 16º (décimo sexto)
dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do
Contrato;

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de 30 (trinta) dias corridos,
caracterizando inexecução total do Contrato;

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a dois anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO -        As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g”
do parágrafo anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

PARÁGRAFO QUARTO - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da
Lei nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por
meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos
ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir idoneidade
para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

 

 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO QUINTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações
assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE,
resguardados os procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar
ainda na aplicação de outras sanções, em conformidade com as ocorrências
registradas, nos percentuais e condições descritas na tabela a seguir:

 Ocorrências
Percentual de multa sobre
o valor mensal do faturado

do contrato (%)

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas), para cada 24 horas de atraso

0,4

Cobrança de valores em desacordo com o
contrato 0,4

Cobrança fora do prazo estabelecido na
regulamentação pertinente 0,4

Cobrança por serviços não prestados 0,4

Deixar de informar e apresentar o preposto ou
consultor ao CONTRATANTE, para cada dia de
atraso

0,4

Desativação em definitivo de linhas, para cada 24
horas de atraso 0,4

Restabelecimento de linha suspensa
temporariamente, para cada 24 horas de atraso 0,4

Suspensão temporária de linhas, para cada 24
horas de atraso 0,4
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Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD), para cada dia de atraso 0,5

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de
posse do CONTRATANTE), para cada 48 horas
de atraso

0,5

Apresentação de informações ou
esclarecimentos, para cada 24 horas de atraso 0,5

Fornecimento de SIM CARDs (backup), para cada
dia de atraso 0,5

Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5

Interrupção da prestação dos serviços (para
cada hora totalizada pela soma de interrupções),
sem comunicação prévia e acordada com o
CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior
ou caso fortuito

1,0

Manutenção corretiva (casos isolados), para
cada 8 horas de atraso 1,0

Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8
horas de atraso 1,0

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar
o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a
data de entrega e a data de vencimento da
fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços
prestados, em papel ou em arquivo eletrônico,
incluindo detalhamento das chamadas e valor do
serviço, com todos os tributos e encargos

1,0

Reposição de dispositivos por extravio, perda,
furto ou roubo, para cada dia de atraso 1,0

Reposição ou reparo de dispositivos por defeito
coberto pela garantia, para cada dia de atraso 1,0

 

PARÁGRAFO SEXTO -  A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o
ciclo de faturamento.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório
serão zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

PARÁGRAFO OITAVO - Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado
mês seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o
descumprimento parcial do objeto.

PARÁGRAFO NONO - A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para
fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

PARÁGRAFO DEZ - Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova contratação
feita pelo CONTRATANTE com terceiros.

PARÁGRAFO ONZE - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á
em processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO TREZE -        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 CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE -      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 DEZESSEIS - 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.
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PARÁGRAFO DEZESSETE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

PARÁGRAFO DEZOITO -   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

 

O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos no
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto contratado.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
contratada, fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito, até o
limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das penalidades
aplicáveis.

 

CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no §1º do referido
artigo.

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2020 E À PROPOSTA COMERCIAL

 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO
nº 69/2020 e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX (Processo SEI
nº XXXXXX).

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO

 

 

 

 

 

 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de Alagoas, para
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as partes, e
serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo.

 

Maceió, ____de ____________ de 2020.

 

Pelo TRE/AL

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

 

 

Pela Contratada
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Em 01 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 01/10/2020, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0776018 e o código CRC DA68BFFD.
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0013769-14.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de 01 (uma) vaga do
curso "Overview of Creating and Managing CSIRTs"; Contratada: Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto BR - NIC .BR (CNPJ nº 05.506.560/0001-36); Valor Total: R$1.100,00
(um mil e cem reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13,
inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral;
Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0015172-57.2016.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.011.11.2018 ao
Contrato nº 04.011.10.2018; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62; Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato originário por
30 meses; Fundamento Legal: artigos 13 do Decreto nº 9.507/2018 e 57, inciso II, da Lei nº
8.666/1993 e Cláusulas Oitava e Décima Terceira do Contrato; Data de assinatura:
30/09/2020; Vigência: a partir de 01/10/2020 até 31/03/2023; Valor Total: R$ 203.595,00;
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 059/2016-RP; Signatários: pelo Contratante:
Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral do TRF 3ª Região, e pela Contratada,
Wellington Xavier da Costa e Carlota Braga de Assis Lima, Procuradores.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020-RP

PROCESSO SEI Nº 0025087-91.2020.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 4576, de 12/08/2020, torna público que

o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 019/2020-RP, Registro de Preços para aquisição de
veículos automotores para renovação de parte da frota do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, adjudicado o item 04 à empresa Alpha6 Veículos Especiais Ltda., com o valor
unitário de R$ 168.200,00. Quanto ao item 3 foi revogado com fundamento no disposto no
art. 49 da Lei nº 8.666/1993 e os itens 1, 2, 5 e 6, restaram fracassados.

São Paulo, 1º de outubro de 2020.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não
sofreram alterações os preços registrados no Sistema de Registro de Preços, publicados no
Diário Oficial da União, Seção 3, nº 243 de 17/12/2019, pág. 153 e nº 250 de 27/12/2019,
pág. 250. Torna público, ainda, que as validades das Atas 12.018.10.2019, 12.019.10.2019
e 12.020.10.2019 foram alteradas para 08/12/2020, 05/12/2020 e 10/12/2020,
respectivamente. As Atas estão disponíveis na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e c o s .

São Paulo, 1º de outubro de 2020.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO QUARTO ao Contrato nº 33/2018. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: MARCELO VASQUEZ FERNANDEZ ARQUITETURA LTDA. OBJETO: Prorrogação
da vigência do Contrato, cujo objeto é adequação, revisão, atualização, elaboração,
alteração, adaptação, complementação e compatibilização de todas as peças do projeto da
sede da Subseção Judiciária de BLUMENAU/SC, até 30/11/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: As
despesas atinentes à execução do Contrato serão atendidas com recursos já consignados
em Nota de Empenho emitida em favor da CONTRATADA. PA: 0004319-88.2018.
ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor Geral, em 29/09/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 13-B/2020; Proc. SEI nº 0006379-52.2020.6.02.8000; PE nº 55/2020; 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 desse extrato no DOU. Assinatura: 01/10/2020; Objeto: Registro de Preços de
material de consumo - Equipamento de Proteção Individual; Relação contendo: fornecedor,
CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente.
(consultar o PE nº 55/2020, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de
Contratações - Atas de Registro de Preços); FLEX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.606.635/0001-
25, Item 02, BIOTECH, pacote, 1.100, R$ 11,10, R$ 12.210,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 14-A/2020; Proc. SEI nº 0002435-42.2020.6.02.8000; PE nº 46/2020; 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: 25/09/2020; Objeto: Registro de Preços de
material de consumo - processamento de dados (TONER); Relação contendo: fornecedor,
CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente
(consultar o PE nº 46/2020, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de
Contratações - Atas de Registro de Preços); ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS
LTDA ME, CNPJ nº 26.864.855/0001-54, Item 01, ECOPRINT, UNIDADE, 170, R$ 40,00, R$
6.800,00; Item 02, ECOPRINT, UNIDADE, 120, R$ 38,00, R$ 4.560,00; Item 04, ECO P R I N T ,
UNIDADE, 120, R$ 40,00, R$ 4.800,00;

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0006731-10.2020. 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 Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados:
6. Edital: 02/10/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377,
Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00069-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 02/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 16/10/2020 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 01/10/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 138242-50.2020

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre o Tribunal Regional da Eleitoral da
Bahia e a Defensoria Pública da União. OBJETO: Exercício do direito ao voto de presos
provisórios e adolescentes internados em estabelecimentos na Bahia. FUNDAMENTO
LEGAL: Res. TSE nº 23.611/2019 e Lei nº 8666/1993. VIGÊNCIA: Até a realização das
eleições municipais - 1º e 2º turnos. SIGNATÁRIOS: Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior,
pelo TRE/BA, e Dr. Carlos Maia Fonseca, pela DPU

EXTRATO DE RESCISÃO

Termo de Rescisão Amigável do Contrato n.º 051/2020, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SE R V I ÇO S
E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. FUNDAMENTO LEGAL art. 79, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
EFEITOS: a partir da publicação. Processo SEI: 0049743-27.2019.6.05.8000. ASSINATURA:
30/09/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e a Sra. Ana Paula de
Abreu Cunha, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 14/2019, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa ASCON LTDA-ME. OBJETO: Prorrogação do engenheiro
mecânico. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, b, § 1º da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI 54894-
08.2018.6.05.8000. ASSINATURA: 01/10/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e o Sr. Antônio Raimundo Silva, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 14.429/2020. Espécie: Contrato n.º 216/2020. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e SAMTRIP TURISMO E EVENTOS EIRELI. Objeto: é a
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de veículos, com
motorista, tipo Van, observadas as quantidades de diárias do item 1 do Capítulo 1 e
demais especificações do Edital do P.E. nº 68/2020 e seus anexos. O valor total de R$
23.750,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais), conforme discriminado na
proposta de preços. Fundamento Legal: o Pregão Eletrônico nº 68/2020, conforme a Lei n.º
10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; nos termos propostos pela CONTRATADA que,
simultaneamente: constem no processo administrativo n.º 14.429/2020; não contrariem o
interesse público; nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; bem como no
PAD N.º 14.429/2020. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE,
e pela contratada, Terezinha de Jesus Nogueira do Nascimento. Data: 29/09/2020.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: a contratação de 3 (três) vagas no curso online "Averbação
de Tempo de Serviço e de Contribuição na Administração Pública", com carga horária de 15
horas-aula. Contratado: ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
CAPACITAÇÃO, CNPJ: 06.012.731/0001-33. Valor: R$ 3.750,00. Fundamento: art. 25, II, c/c
o art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º 18.294/2020. Ratificado por: Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 30/09/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 62/2020. Processo n.º 14.055/2020. Objeto:
aquisição de material de consumo (produtos de limpeza e higienização) para retorno às
atividades presenciais. O objeto, item 2, foi adjudicado à empresa: H. P. DE V A S CO N C E LO S ,
CNPJ: 17326872/0001-47. Valor total: R$15.780,00.

Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data:
29/09/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

AVISO DE PENALIDADE

HUGO PEREIRA FILHO, Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Ceará, no uso de sua competência, FAZ SABER que aplicou as penalidades cumulativas de
multa de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, e a penalidade de Impedimento de
Licitar e Contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 1(um) ano
à empresa INOVA SOLUÇÕES INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ: 32.040.299/0001-02.
Fundamento: art. 7º da Lei n.º10.520/2002, Cláusula 11.2 do Termo de Referência, bem
como no PAD N.º 2145/2019. Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data:
16/07/2020

HUGO PEREIRA FILHO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de limpeza
em cartórios eleitorais da região centro-oeste e sul. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral
do Espírito Santo. Contratada: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA- CNPJ:
00.482.840/0001-38. Resumo do Objeto: Revisão contratual em razão da diminuição das
alíquotas previdenciárias do Sistema S decorrente MP nº 932/2020, bem como da exclusão
da Contribuição Social de 10% sobre o FGTS decorrente da Lei nº 13.932, de 11 de
dezembro de 2019, alterando a Cláusula Quinta. Novo valor total estimado do contrato: R$
2.402.955,16, sendo R$ 566.063,99 liquidados em 2017, R$ 598.128,51 liquidados em 2018,
R$ 607.339,46 liquidados em 2019, R$ 581.235,43 estimados para 2020 e R$ 50.187,77
estimados para 2021. Fundamentação Legal: art. 65, §5º, da Lei 8.666/93. Data da
Assinatura: 29/09/2020. Processo: 0004975-95.2020.6.08.8000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 26/2020

O TRE-GO torna pública a homologação da licitação, modalidade Pregão,
forma eletrônica, nº 26/2020 (Processo nº 13194/2019), que tem por objeto a
contratação de empresa especializada para locação de uma empilhadeira tracionada,
com mastro retrátil e operador a pé para transporte vertical e horizontal de urnas
eletrônicas.

Empresa vencedora: S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ:
18.132.617/0001-26. Data da homologação 30/09/2020.

Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados.

Goiânia, 1º de outubro de 2020.
CRISTINA TOKARSKI PERSIJN

Secretária
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 19/2020

SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2020 às 9:00:00
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Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 30/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 10/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 15.749,02
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 31/2020
SEI 0010231-21.2019.6.02.8000

Data: 12/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total estimado :  R$ 189.269,52
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 33/2020
SEI 0008805-71.2019.6.02.8000

Data: 16/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - limpeza, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 9,74
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 25,55
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 3,44
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 20,00
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 39/2020
SEI 0004594-55.2020.6.02.8000

Data: 02/07/2020 às 14:00:00
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Objeto: Aquisição de material de consumo –  expediente - para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor global  estimado  para o lote 1 :  R$ 9.341,58
Valor global  estimado  para o lote 2 :  R$ 12.038,40
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 43/2020
SEI 0000575-52.2020.6.02.8000

Data: 13/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo – kit para execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 20.647,70
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 49/2020
SEI 0005763-77.2020.6.02.8000

Data: 18/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – Frigobares e Micro-ondas, conforme especificações descritas
neste edital e seus anexos.

Valor unitário estimado : Item 1: 839,99 e Item 2: R$ 420,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 55/2020
SEI 0006379-52.2020.6.02.8000

Data: 28/08/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme o edital e
seus anexos.

Valor unitário estimado item 01: 106,00
Valor unitário estimado item 02: 23,93
Valor unitário estimado item 03: 13,96
Valor unitário estimado item 04: 38,31

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 56/2020
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SEI 0005163-56.2020.6.02.8000

Data: 1º/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e prevenção, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado item 01: R$ 158,07; Valor unitário estimado item 02: R$ 234,09; Valor unitário
estimado item 03: R$ 84,01; Valor unitário estimado item 04: R$ 199,90; Valor unitário estimado item 05:
R$ 42,00; Valor unitário estimado item 06: 
R$ 11,91; Valor unitário estimado item 07: R$ 72,90; Valor unitário estimado item 08: R$ 35,83; Valor
unitário estimado item 09: R$ 24,60; Valor unitário estimado item 10: R$ 26,18; Valor unitário estimado
item 11: R$ 28,56; Valor unitário estimado item 12: R$ 7,38; 
Valor unitário estimado item 13: R$ 38,31.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 57/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 11/09/2020 às 9:00:00

Objeto: Contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus
anexos.

Valor estimado: R$ 12.550,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 59/2020
SEI 0006300-10.2019.6.02.8000

Data: 15/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco
mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com as especificações do edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 16.975,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 60/2020
SEI 0008814-33.2019.6.02.8000

Data: 17/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ 110.076,97.
Documentos:
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Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 61/2020
SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Data: 18/09/2020 às 09:00:00

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$ 3.699,30 e Item 5: R$
1.424,28.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

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.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

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.
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

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
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 65/2020
SEI 0007133-91.2020.6.02.8000

Data: 1º/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã para funcionar como veículo de representação, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital.

Valor estimado: R$ 122.187,50
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Adiamento 

Número 66/2020
SEI 0003807-72.2020.6.02.8000

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
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação 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
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

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

Número 69/2020
SEI 0006731-10.2020.6.02.8000

Publicação do aviso de licitação no site TRE/AL (0777013)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 605

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_652020_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/09/2020&jornal=530&pagina=120
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_652020_avisoadiamento.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_662020_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_672020_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_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/09/2020&jornal=530&pagina=101


02/10/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019/view 7/7

Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

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.

Valor total  estimado: R$ 91.638,72
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

 Mapa do site
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2020.
À  PREG,
Para realização do Pregão.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 02/10/2020, 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
0777014 e o código CRC 8D96070C.

0006731-10.2020.6.02.8000 0777014v1
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De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: "pregoeiro Mailing List" <pregoeiro@tre-al.jus.br>, "Weber Bezerra Cavalcanti"
<webercavalcanti@tre-al.jus.br>, "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 13/10/2020 04:48 PM
Assunto: Fwd: [slc] Envio Claro_Impuganação TRE-AL - Edital 69/2020 - Telefonia Móvel {01}

 
 
 
 

From: ADEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR <Ademir.Sjunior@embratel.com.br>
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 13 Oct 2020 19:33:43 +0000
 Subject: [slc] Envio Claro_Impuganação TRE-AL - Edital 69/2020 - Telefonia Móvel {01}
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ADEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR
EXECUTIVO DE CONTAS SENIOR
 
Diretoria de Vendas | Nordeste
T.: +55 81 2121-3062 C.: +55 81 9 9171-2112

ademir.Sjunior@embratel.com.br 

www.claro.com.br

Caros, boa tarde!
 
Segue nosso pedido de alteração do Edital em anexo conforme peça jurídica da Claro, com o obje
nossa par�cipação, aumentando a compe��vidade do certame.
 
Desde já agradeço acusando o recebimento.
 
Atenciosamente,
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*** Disclaimer Claro Brasil *** Este e-mail e seus anexos são para uso exclusivo do destinatário e podem conter
informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Não podem ser parcial ou totalmente reproduzidos sem o
consentimento do autor. Qualquer divulgação ou uso não autorizado deste e-mail ou seus anexos é proibida. Se você
receber esse e-mail por engano, por favor, notifique o remetente e apague-o imediatamente. A Claro Brasil, no exercício do
seu poder de direção, conforme disposto na legislação trabalhista em vigor, reserva-se o direito de monitorar e auditar o
envio e recebimento de mensagens por correio eletrônico. Todas as informações são de propriedade da Claro Brasil,
estando vetado o seu uso para fins que não atendam aos interesses da Empresa.

 
This e-mail and its attachments are for the sole use of the addressee and may contain information which is confidential
and/or legally privileged. Should not be partly or wholly reproduced without consent of the owner. Any unauthorized use of
disclosure of this e-mail or its attachments is prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately delete it and
notify the sender by return e-mail. Claro Brasil, in the exercise of its power of direction, in accordance with current labor
legislation, reserves the right to monitor and audit the sending and receiving of messages by electronic mail. All information
is the property of Claro Brasil, being prohibited its use for purposes that do not meet the interests of the Company.

 

Anexados:
 

Arquivo: PROCURACAO_GERALDO_-_VALIDADE_13-
02-21.pdf

Tamanho:
451k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Doc Geraldo e Ademir
Autenticada.pdf

Tamanho:
151k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Impugnação - TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS.pdf

Tamanho:
886k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: 69 - servico movel pessoal e
internet movel SEI 0006731-10.pdf

Tamanho:
775k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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CNPJ: 40.432.544/0001-47 
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AO 

ILMO. SR. PREGOEIRO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2020 

 

CLARO S.A., sociedade por ações, localizada na Rua Henri Dunant, nº 780, Torres 

A e B, Bairro Santo Amaro, CEP 04.709-110, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ sob o nº 40.432.544/0001-47, de NIRE/JUCESP de nº 35.300.145.801, doravante 

denominada simplesmente CLARO, por seu representante infra-assinado, vem, 

respeitosamente, com fundamento no Decreto nº 10.024/2019, que regulamentou o pregão 

eletrônico, e na Lei nº 10.520/02, apresentar IMPUGNAÇÃO ao PREGÃO em referência, 

em razão de inconformidades constantes daquele instrumento convocatório, conforme 

exposto nas anexas razões de impugnação. 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Conforme o ditame inserto no artigo 24, do Decreto nº 10.024/19, o prazo para 

impugnação ao Edital é de até 03 (três) dias úteis da data fixada para o certame, in verbis: 

 

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por 
meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública. (grifo nosso). 

 

Dessa forma, utilizando o critério estabelecido no artigo 24, conclui-se que a data 

fixada para abertura da sessão pública, conforme preambulo do Edital é o dia 16/10/2020, 

que deve ser excluído do cômputo (art. 110, da Lei nº 8666/93), considerando-se como 

primeiro dia útil sendo 15/10/2020, segundo dia útil sendo 14/10/2020 e como terceiro 

dia útil sendo 13/10/2020. 

 

Portanto, as impugnações apresentadas até o dia 13/10/2020 são tempestivas, como 

é o caso da presente. 

 

Assim é o entendimento do egrégio Tribunal de Contas da União – TCU, conforme 
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corrobora o Acórdão n.º 1/2007 - Plenário, conforme transcrevemos abaixo in verbis: 

 

“... 
4. Na primeira instrução destes autos (fls. 162/163), a Secex/SE, em exame 
perfunctório, analisou apenas uma das irregularidades apontadas pela empresa 
Nordeste Segurança e Transporte de Valores Sergipe Ltda., qual seja, a negativa 
de exame, pela Gilic/SA, de impugnação apresentada pela representante, sob 
alegação de intempestividade (fls. 146/147). 
 
5. No entendimento da Secex/SE, não teria ocorrido inobservância, por parte 
da representante, do art. 18 do Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta o 
pregão na forma eletrônica, pois a interposição da impugnação foi feita em 
22/11/2005 (fls. 135/143), ou seja, dois dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão pública, ocorrida em 24/11/2005, nos termos do 
mencionado dispositivo legal. 
 
6. Em vista dessa irregularidade cometida pela Gilic/SA, a Secex/SE entendeu 
estarem presentes os requisitos necessários à concessão de medida 
cautelar para que a Caixa sustasse qualquer procedimento que visasse à 
contratação decorrente do Pregão Eletrônico nº 019/7029-2005.” (grifo nosso) 

 

Diante do exposto e de acordo com o entendimento do egrégio Tribunal de Contas 

da União – TCU, não acatar a presente impugnação sob o argumento da intempestividade 

seria condenar o presente certame ao fracasso, pois com certeza aquele Tribunal 

concederia medida cautelar sustando o prosseguimento deste certame. 

 

II. RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

Por meio do PREGÃO em referência, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS divulgou o seu interesse na contratação de empresa especializada para 

prestação de Serviços de Telecomunicações conforme descrição do objeto da licitação: 

 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a 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 
 

Uma vez conhecido dito Edital, nele foram verificadas inconformidades. 

 

Assim, e considerando a natureza das ilegalidades a seguir descritas, é certo que o 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, por meio do seu Pregoeiro, têm o 

incontestável poder-dever de revisão ou alteração o procedimento licitatório em questão, em 
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razão das inconformidades neste constatadas, e, por via de consequência, determinar sua 

correção, sob pena de sua ulterior anulação, nos termos do artigo 49 da Lei de Licitação. 

 

As irregularidades ora verificadas serão, pontualmente, examinadas a seguir, sendo 

certo que sua natureza insanável impõe a revisão ou alteração imediata do referido Edital, 

para sua adequação às diretrizes legais, já que todo licitante tem direito de participar de 

licitação elaborada em conformidade com as diretrizes legais, que pugne pela observância 

dos princípios consignados no artigo 3º da Lei n. 8.666/93, princípios estes lhe serve de 

sustentáculo, além de representar seu fundamento jurídico. 

 

1 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS APARELHOS 

 

2.1. Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA terá o prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias para 
iniciar a prestação dos serviços, com habilitação das linhas e a entrega dos aparelhos smartphones, 
SIMCards e acessórios. 

 

Compete esclarecermos que o presente item foge da normalidade e do usual no 

mercado de telecomunicação, pois o mais comum e razoável é um prazo de entrega dos 

aparelhos de ao menos 30 (trinta) dias úteis. 

 

Sendo assim, prazo tão desproporcional e incomum causa enorme transtorno as 

operadoras, pois logisticamente e administrativamente nem sempre será possível atender 

prazo tão diminuto, desta forma seria mais legal e razoável a retificação de tal item. 

 

Observe que tão penosa exigência viola o princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, senão vejamos: 

 

Segundo a primeira diretriz “a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá 

de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso 

normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da 

competência exercida1”. 

                                                

1 Giovana Harue Jojima Tavarnaro , in “Princípios do Processo Administrativo”, 

retirado do site  http://kplus.cosmo.com.br/materia.asp?co=104&rv=Direito, acessado 
em 21.09.07 
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Já no que tange ao princípio da proporcionalidade, tem-se a premissa de que é 

necessário “coibir excessos desarrazoados, por meio da aferição da compatibilidade entre 

os meios e os fins da atuação administrativa, para evitar restrições desnecessárias ou 

abusivas. (...) Visa-se, com isso, a adequação entre os meios e os fins, vedando-se a 

imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas 

estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. (grifos nossos) 

 

Pelo exposto, é medida de razoabilidade e legitimidade que se retifique o presente 

item de forma que atenda aos parâmetros do mercado nacional e o bom senso. 

 

2 – DO PRAZO DE ENVIO DAS FATURAS 

 
18.2. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel ou em arquivo eletrônico, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do 
Contrato possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, promover as medidas necessárias ao 
pagamento, podendo ser realizado por meio do código de barras contido na fatura ou por Ordem 
Bancária. 
 

Cabe salientarmos que tal item diverge do disposto na Resolução nº 632/2014 da 

Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel que deve ser seguida por todos os 

usuários de telefonia móvel no país, mesmo quando órgãos da Administração Pública. 

 

O art. 76 da referida Resolução determina os prazos e formas de entrega das 

faturas, conforme abaixo: 

 

“Art. 76. O documento de cobrança deve ser entregue ao Consumidor com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data de vencimento.” 

 

Nesta vertente, fica claro que o instrumento convocatório está em desacordo com as 

regras da Anatel, pois as operadoras possuem até 5 (cinco) dias úteis antes do prazo de 

pagamento para entregarem as faturas.  

 

Ainda, a CLARO disponibiliza outras ferramentas de acesso às faturas tais como: o 

serviço de conta on line - disponível a qualquer tempo que o usuário queira acessar -  

através do CLARO On Line as faturas ficam disponíveis com uma antecedência de cerca de 
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10 (dez) dias antes do vencimento, também pode-se solicitar a segunda via de faturamento 

ao GSINC através do *860, do e-mail gsincgov@claro.com.br.  

 

Ressaltamos, que todos esses demais meios de acesso às faturas serão de amplo 

conhecimento dos nossos clientes. Sendo assim, se faz necessária a retificação do edital, 

para a adequação do prazo de apresentação das faturas e seu pagamento, conforme os 

ditames da Agência Reguladora. 

 

3 – DA PORTABILIDADE 

 

IX. O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de portabilidade numérica, devendo 
esta manter os números utilizados pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus, e independentemente da 
operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado. A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 
(três) dias úteis estabelecido pela ANATEL para a realização deste serviço, após a liberação dos números 
pela operadora de origem.  

Cumpre esclarecer que a portabilidade numérica é um procedimento não tão ágil 

quanto o desejado, por tratar-se de questões técnicas impossíveis de serem concretizadas 

no tempo desejado pelas partes primordialmente interessadas, ou seja, o ideal é a dilação 

do prazo de 3 (três) dias úteis para até 10 (dez) dias úteis. 

 Nesta esteira, tecnicamente, é possível afirmar que estamos falando de três figuras 

responsáveis pelo trâmite da portabilidade, quais sejam, a Entidade Administradora, a 

Operadora Doadora e a Operadora Receptora. 

Assim, podemos constatar que a efetivação da portabilidade não depende apenas da 

Operadora Receptora, nesse caso, da Contratada, mas sim, igualmente da Entidade 

Administradora – da qual advém a autorização para tal – e da Operadora Doadora. 

Portanto, conclui-se que a ativação das linhas em questão não depende única e 

exclusivamente da vontade da Contratada, já que a Operadora Doadora também deverá 

lançar mão de alguns procedimentos indispensáveis à conclusão da portabilidade em 

questão, de forma ágil e com a presteza esperada. 
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No entanto, não podemos garantir que a Operadora Doadora envidará todos os 

esforços necessários ao complemento do processo de portabilidade que, frise-se, não 

depende só da contratada. 

Neste diapasão, não obstante a possível divergência e demora por conta da 

operadora Doadora, seria mister a dilação do prazo descrito acima, haja vista, que pode 

haver procedimentos extrínsecos a atuação da operadora receptora.  

Assim, feitos tais esclarecimentos e considerações tidos por necessários para a 

vertente oportunidade, requer a CLARO a retificação do prazo descrito acima, para ao 

menos 10 (dez) dias úteis.  

4 – PRAZO EXÍGUO PARA A REPOSIÇÃO DOS APARELHOS EM CASO DE 

ROUBO OU FURTO DE APARELHOS 

 
XXX. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive perda, roubo ou furto, 
ou dano por uso indevido do aparelho, disponibilizar um novo aparelho com o mesmo código de acesso, 
no prazo de até 15 (quinze) dias, podendo efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou 
danificado ao CONTRATANTE. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual ao preço constante da 
nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao 
CONTRATANTE.  

 

O Edital fixa em 15 (quinze) dias o prazo para a reposição de aparelhos em caso de 

roubo ou furto, de mau-funcionamento, e de perda do aparelho ou de seu uso indevido.  

 

Todavia, em alguns casos excepcionais, tendo em vista a natureza do defeito 

apresentada, ou, ainda, o prazo de garantia concedido pelo fabricante do aparelho, não 

haverá como as prestadoras garantirem a satisfação de tais solicitações no exíguo prazo 

que lhe é concedido pelo Edital. Somem-se a estes fatores, o lapso operacional exigido para 

encaminhamento de aparelhos por correios e, ainda, a efetiva disponibilidade do modelo 

solicitado em estoque.    

 

Assim, tal exigência mostra-se capaz de restringir sobremaneira o universo de 

competidores, já que, em alguns casos, não se tratará de simples defeitos técnicos, mas sim 

de problemas de expressiva gravidade, causados, também, por fatores externos, alheios à 

vontade do prestador do serviço.   
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A questão aqui não é, portanto, de não solução do problema verificado quando da 

efetiva utilização do serviço, mas de dilatação do prazo para reposição do aparelho, 

respeitado, contudo, o prazo de garantia concedido por seu fabricante, hipótese em que este 

será o único responsável pela reposição do aparelho.  

 

Portanto, a fixação de prazo máximo para solução de qualquer problema verificado 

na prestação do serviço, prazo esse bastante irrisório se se considerar as particularidades 

envolvidas in casu, choca-se com o disposto no artigo 3º, §1º, I da Lei de Licitações, que 

veda o estabelecimento de condições irrelevantes para a consecução do objeto licitado, 

capazes de restringir sobremaneira o universo de competidores, pelo que se conclui que a 

exigência aqui combatida impede que empresas plenamente capazes habilitem-se para a 

prestação dos serviços constantes no Edital de Pregão em comento.  

 

Diante desse cenário, resta evidente que deverá ser suprida a questão ora 

impugnada, dilatando-se o prazo para 30 (trinta) dias no item ora impugnados do Edital. 

Caso contrário, deverá o presente Edital ser anulado, nos termos do artigo 49 da Lei de 

Licitações, pois somente assim se prestigiará as diretrizes consignadas por esse 

instrumento legal, regiamente violadas no caso em tela. 

 

5 – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APARELHOS PARA BACK UP 

 
XXXI. A CONTRATADA deverá fornecer, a título de backup para casos de defeito, extravio, perda, furto ou 
roubo, pelo menos 15% (dez por cento) das quantidades de cada tipo de aparelho, devendo considerar 
que eventuais frações equivalerão ao próximo número inteiro, sem qualquer ônus extra para o 
CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável para agilizar substituições no caso de 
defeito ou extravio de aparelho.  

 

Preliminarmente, compete esclarecermos que os aparelhos possuem garantia de 12 

(doze) meses de fábrica, sendo assim, todos os aparelhos que apresentarem defeito devem 

ser enviados as assistências técnicas ligadas aos fabricantes dos equipamentos e seguirem 

os prazos determinados pelo Código de Defesa do Consumidor. 
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Com isto, é realizado o serviço de envio de aparelhos de Back-up, visando que o 

usuário não fique sem a prestação do serviço, pois o aparelho é imediatamente substituído, 

da forma que deseja a Administração. 

 

Contudo, entendemos que o quantitativo solicitado para aparelhos de Back-up é 

excessivo, fugindo do usual no Mercado de Telecomunicação e da razoabilidade, pois tal 

quantitativo onerará a proposta de preços e conseqüentemente o erário público. 

 

Veja que levando em conta o volume da Contratação esta alta quantidade de 

aparelhos para Back-up’s, o que vai impactar na proposta de preços, já que as operadoras 

terão que repassar este ônus para as propostas, trazendo desvantagens ao erário público. 

 

Entendemos que, o ideal seria um quantitativo de 5% (cinco por cento) de aparelhos 

para Backup, sendo esta a média usada pela maioria dos órgão públicos do país. 

 

Portanto, seria medida de maior razoabilidade e atendimento ao princípio da busca 

da melhor proposta a Administração a redução do quantitativo de aparelhos para Back Up 

para 5% (cinco por cento). Observando que a Administração não ficaria desguarnecida com 

a redução e sim, apenas teria um número menor de aparelhos, contudo esse número 

seguiria os padrões utilizados pelos órgãos Públicos Nacionais. 

 

6 – DA RESPONSABILIDADE PELO ENVIO DOS APARELHOS ÀS ASSISTÊNCIA 

TÉCNICAS 

 
XXIX. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito desde que não constatado 
uso indevido do equipamento.  
a. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a intermediação com a assistência técnica do 
fabricante dos aparelhos, no intuito de dar celeridade ao processo de troca ou conserto.  

 

Faz jus esclarecer que os equipamentos possuem garantia de fábrica sendo certo 

que a manutenção dos mesmos é feita através das assistências técnicas ligadas aos 

fabricantes, seguindo os prazos e regras do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Cabe ressaltar, que, para não onerar o contrato administrativo, as operadoras 

oferecem aparelhos em comodato, vislumbrando viabilizar a utilização dos serviços. 
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Sendo assim, a CLARO não deseja furtar-se de suas obrigações, mas apenas 

requerer que todos os aparelhos que apresentarem defeito sejam enviados pela Contratante 

às assistências técnicas ligadas aos fabricantes dos equipamentos, para que sejam 

realizados as análises e eventuais consertos, seguindo o determinado pelo Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

Tal incumbência não pode ser suportada pela Contratada tendo em vista o enorme 

transtorno, imbróglio e dispêndio que causará na sua gestão administrativa e logística.  

 

Ora, deve-se considerar a CLARO possui uma base de aproximadamente 68 

milhões de acessos telefônicos no Brasil e de 340 milhões de acessos telefônicos 

pelo mundo através de sua controladora, a América Móvel, tendo como clientes pessoas 

físicas e jurídicas, privado e público, atuando em todo o território nacional. 

 

Tal estrutura gigantesca exige uma gestão e organização demasiadamente 

dispendiosa a qual não suporta uma obrigação como esta. Além do qual, pode ser 

facilmente equacionada com o envio dos aparelhos pelos seus usuários. 

 

Sendo assim, enorme transtorno viola o principio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, senão vejamos: 

 

Segundo a primeira diretriz “a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá 

de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso 

normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da 

competência exercida2”. 

 

Já no que tange ao princípio da proporcionalidade, tem-se a premissa de que é 

necessário “coibir excessos desarrazoados, por meio da aferição da compatibilidade entre 

os meios e os fins da atuação administrativa, para evitar restrições desnecessárias ou 

                                                

2 Giovana Harue Jojima Tavarnaro , in “Princípios do Processo Administrativo”, 

retirado do site  http://kplus.cosmo.com.br/materia.asp?co=104&rv=Direito, acessado 
em 21.09.07 
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abusivas. (...) Visa-se, com isso, a adequação entre os meios e os fins, vedando-se a 

imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas 

estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.. (grifos nossos)  

 

Dessa forma, caso haja a necessidade de reparo dos aparelhos, a responsabilidade 

pelo envio dele à assistência técnica do fabricante não pode recair sobre a Contratada, 

devendo o Edital ser devidamente retificado, atendendo-se, assim, aos preceitos do 

mercado das telecomunicações e ao bom senso. 

 

     III. DOS PEDIDOS 

 

Em face do exposto, vem a CLARO solicitar a análise dos elementos da presente 

impugnação, e a necessária revisão ou alteração do Edital, para que sejam os itens ora 

impugnados adequados à normativa vigente acerca do serviço de telecomunicações de 

forma a assegurar o direito público subjetivo desta Impugnante e demais operadoras de 

participar de certame elaborado em conformidade com as diretrizes dos diplomas legais 

acima indicados. 

 

Maceió/AL, 13 de outubro de 2020. 
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                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6699//22002200  
  
PROCESSO Nº 0006731-10.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 16 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 POR ITEM, 
objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma continuada, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Lei nº 9.472 (Lei Geral de Telecomunicações), de 02 de 
julho de 1997, o Decreto nº 2.534 (Plano Geral de Outorgas - PGO), de 02 de abril de 
1998, a Portaria nº 1.137, de 20 de dezembro de 1994, e a Norma nº 4/1994, ambas 
do Ministério das Comunicações, a Resolução ANATEL nº 477 (Regulamento do 
Serviços Móvel Pessoal – SMP), de 07 de agosto de 2007, 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 
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. 

1.2.  Todos os serviços deverão ser sob a modalidade corporativa, com o 
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com as 
especificações mínimas ou superiores às descritas no Termo de Referência (Anexo I), e 
respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da ANATEL. 

2 – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
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2.1. Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA terá o prazo de, no 
máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, com habilitação das linhas 
e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e acessórios. 

 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados que atenderem a 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste pregão, 
mormente no que se refere à concessão/autorização para exploração de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância (LDN). 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.1.2. Será permitida, ainda, a participação de empresas especializadas na 
prestação dos serviços objeto da presente licitação consorciadas entre si, desde 
que apresentando uma única proposta e Termo de Compromisso de Constituição 
assinado por todos, com a indicação da empresa - líder, sendo esta responsável 
por toda negociação durante o certame. 

3.1.2.1. A participação de empresas reunidas em consórcio obedecerá às 
normas estabelecidas no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e no art. 16 do Decreto nº 
5.450/2005. 

3.1.2.2. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
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magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

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. 
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4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA 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.  
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5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado, 
considerando seu prazo de vigência de 24 meses. 
 

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. 
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7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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 
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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. Os preços máximos fixados para os itens ora licitados encontram-se na 
tabela abaixo, e de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

ITEM QUANTIDADE 
VALOR MÁXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR MÁXIMO  
TOTAL PARA 24 

MESES 

ITEM 1 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 2 08 R$ 81,24 R$ 15.598,08 

ITEM 3 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 

ITEM 4 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 5 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 6 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 

 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do 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. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
8.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Planilha de 
Formação de Preços no modelo do Anexo I-A, referente ao item ofertado, indicando 
inclusive  a marca e o modelo do smartphone ofertado em comodato. 
 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 
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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. 

 

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; 
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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 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 estadual, 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 Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 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 
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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. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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. 
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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 Econômico-financeira: certidão negativa de falência ou 
concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 90 
(noventa) dias da data de abertura do certame.  

 

9.10.4. Qualificação Técnica: 

a) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada a 
licitante; 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto deste Pregão, mediante cópia do contrato de 
concessão ou do termo de autorização para a Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada pelo poder concedente nos termos da 
legislação em vigor, ou da publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União.  

c) Em se tratando de empresas reunidas em consórcio, cada empresa 
consorciada deverá apresentar Atestados de Capacidade Técnica 
relativa à participação no consórcio, de maneira que o somatório das 
capacidades técnicas comprove aptidão para o desempenho de 
atividade compatível em características e prazos com o objeto da 
licitação. 

c.1) Comprovação de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, se for o caso, com indicação da 
empresa- líder, que deverá atender às condições de liderança 
estipuladas no Edital e será a representante das consorciadas 
perante a União. 

 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do objeto licitado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

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 total 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 total, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante 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. 
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

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 

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 25.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de 
disponibilização dos serviços em conformidade com este edital.  
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 

Edital PE 69/2020 (0784855)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 643



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 
15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 
15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da 
obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar 
a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. 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; 
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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; 

X – não assinar o contrato. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa 
e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 
Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustificada da licitante 
vencedora em assinar o instrumento contratual, no prazo de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), calculada 
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado a 15 (quinze) dias 
corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), calculada 
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir do 16º (décimo 
sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução parcial 
do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre 
o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, caracterizando inexecução total do Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes. 
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17.3.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do subitem 
anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

17.3.2.Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93, 
a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos ilícitos 
visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir idoneidade 
para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

17.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar ainda na aplicação 
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas, nos percentuais e 
condições descritas na tabela a seguir: 

 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

Ativação/desativação de serviços (caixa postal, 
encaminhamento de chamadas, identificação de 
chamadas), para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato 0,4 

Cobrança fora do prazo estabelecido na 
regulamentação pertinente 

0,4 

Cobrança por serviços não prestados 0,4 

Deixar de informar e apresentar o preposto ou 
consultor ao CONTRATANTE, para cada dia de atraso 

0,4 

Desativação em definitivo de linhas, para cada 24 
horas de atraso 

0,4 

Restabelecimento de linha suspensa 
temporariamente, para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Suspensão temporária de linhas, para cada 24 horas 
de atraso 

0,4 

Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4 

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do 
aparelho e SIM CARD), para cada dia de atraso 

0,5 

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do 
CONTRATANTE), para cada 48 horas de atraso 

0,5 

Apresentação de informações ou esclarecimentos, 
para cada 24 horas de atraso 

0,5 

Fornecimento de SIM CARDs (backup), para cada dia 
de atraso 

0,5 

Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada 
hora totalizada pela soma de interrupções), sem 
comunicação prévia e acordada com o 
CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou 

1,0 
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 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

caso fortuito 

Manutenção corretiva (casos isolados), para cada 8 
horas de atraso 

1,0 

Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8 horas 
de atraso 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o 
prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data de 
entrega e a data de vencimento da fatura, para 
entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em 
papel ou em arquivo eletrônico, incluindo 
detalhamento das chamadas e valor do serviço, com 
todos os tributos e encargos 

1,0 

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto 
ou roubo, para cada dia de atraso 

1,0 

Reposição ou reparo de dispositivos por defeito 
coberto pela garantia, para cada dia de atraso 

1,0 

 

17.4.1. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo de 
faturamento. 

17.4.2. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, de 
forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

17.5.  Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês seja 
igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento 
parcial do objeto. 

17.6. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para 
fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

17.7. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova contratação 
feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

17.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93. 

17.10.  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 
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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. 

17.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

17.13. 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. 

 
17.14.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
17.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 

18.1. O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento dos 
serviços. 

18.2. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel ou 
em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à 
data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa realizar sua verificação e, 
não havendo problemas, promover as medidas necessárias ao pagamento, podendo ser 
realizado por meio do código de barras contido na fatura ou por Ordem Bancária. 

18.3. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à 
CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da 
reapresentação do documento para pagamento devidamente corrigido, acompanhado 
dos detalhamentos de cada número, também devidamente corrigidos, admitindo-se que 
o documento corrigido possa ser um boleto para pagamento, fazendo referência a Nota 
Fiscal contestada e dando quitação à mesma. 

18.4. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, 
os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor 
correspondente no próximo documento de cobrança. 

18.5. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito 
mediante ateste das Notas Fiscais. 

18.6. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes 
desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias. 

 
18.7. 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 
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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° 167674  - 
Natureza da Despesa n° 339040. 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante estão disponíveis na Minuta do 
Contrato (Anexo III). 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada estão disponíveis na Minuta do Contrato 
(Anexo III). 
 
23- DO REAJUSTE 

 
23.1. As disposições relativas ao reajuste estão disponíveis na Minuta do 
Contrato (Anexo III). 
 
24- DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

 
24.1. As disposições relativas aos níveis de serviço  estão disponíveis na 
Minuta do Contrato (Anexo III). 
 
 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
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ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

 
25.14. 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, 30 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. DO OBJETO 

I. 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 deste Termo de Referência, por um período 
inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado. 

II. Todos os serviços deverão ser sob a modalidade corporativa, com 
o fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de 
acordo com as especificações mínimas ou superiores às descritas 
neste Termo de Referência, e respeitando as normas de 
regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da ANATEL. 

  

2. DA JUSTIFICATIVA E DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

I. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de 
telefonia móvel pessoal (SMP) e internet móvel para a comunicação de 
autoridades, servidores e funcionários, do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas – TRE/AL, principalmente dos Cartórios Eleitorais, no 
suporte às atividades habituais de trabalho, principalmente quando em 
trânsito ou em atividades remotas, de maneira que o tempo e o custo 
dispendidos nos processos de tomada de decisão sejam reduzidos de 
forma significativa, ao passo em que as situações urgentes ou 
emergenciais solucionadas mais prontamente. 

II. O serviço de telefonia móvel pessoal com acesso à internet e 
fornecimento de smartphones em comodato, passou a ser muito 
importante no desenvolvimento das ações institucionais, pois é a partir 
dessa tecnologia que a transmissão das informações entre os 
servidores ocorre de maneira mais eficaz, tanto na comunicação por 
voz como por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, que 
permitem o compartilhamento de imagens, vídeos, áudios e 
documentos, etc, ou ainda por aplicativos de videoconferência, 
evitando, de certa forma, aglomeração ou encontros presenciais com 
outras pessoas, mitigando assim o risco de contaminação diante da 
pademia de Covid-19 enfrentada atualmente. 

III. Além disso, a contratação pretende proporcionar comunicação 
móvel que atenda às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral do 
Alagoas, especialmente dos Cartórios Eleitorais, tendo como objetivo 
principal o atendimento das funções institucionais, estratégicas e 
organizacionais, de forma contínua, tanto no período não eleitoral 
quanto no período eleitoral. 
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IV. Da mesma forma, é cada vez mais imprescindível o acesso às 
informações e às diversas ferramentas de comunicação para a 
realização de atividades dos servidores e magistrados, bem como o 
uso da comunicação de dados para a celeridade das atividades usuais 
do trabalho, em especial nos períodos eleitorais. Para isso, é 
necessário o uso de novas tecnologias de comunicação que possam 
acompanhar a mobilidade desses colaboradores em suas tarefas, 
inclusive no exercício da comunicação institucional e do poder de 
polícia em período eleitoral, aumentando a produtividade do resultado 
final esperado (interesse público). 

V. Assim, como a forma de comunicação tem mudado 
substancialmente do serviço de voz para as mídias sociais, não faz 
mais sentido a contratação por planos de tarifação por minutos de voz 
para as diversas modalidades dessa categoria, devido ao uso cada vez 
menor desse serviço. Por esta razão as operadoras migraram o foco 
para venda de pacotes de dados com pacotes de voz ilimitado, 
inclusive para ligações locais e de longa distância, como é o caso dos 
planos controle comercializados pelas operadoras atualmente. 

VI. Portanto, em adequação a essa nova realidade, objetiva-se a 
contratação de pacotes de voz ilimitados, incluindo pacotes de dados 
para acesso à internet, melhores dimensionados para atender à 
demanda de tráfego de dados de forma satisfatória, em cada ciclo 
mensal, aos serviços disponibilizados pelo Tribunal de forma online, 
como e-mails, sistemas administrativos e judiciais, inclusive para 
propiciar a realização de intimações ou citações via mensagens 
instantâneas (whatsapp), em harmonia com os normativos mais 
recentes do TRE/AL e do TSE. 

VII. Por outro lado, essa modalidade de contratação implicará, 
consequentemente, na redução dos custos com telefonia fixa nos 
cartórios eleitorais, bastando para tal que seja priorizado o uso da 
linha de telefonia móvel para a realização das chamadas telefônicas 
do dia a dia. 

VIII. No tocante ao período de 24 (vinte e quatro) meses da 
contratação, convém esclarecer que se trata de serviços de natureza 
contínua, com implicações em custos de investimentos e consequente 
prazo de amortização (relativamente aos smartphones fornecidos em 
regime de comodato), além do que esse prazo influencia diretamente 
no valor das propostas, na medida em que forem balizados os custos-
benefícios dos investimentos. 

  

2. DO ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
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I. A presente contratação está inserida no macrodesafio 
institucional " Instituição da governança Judiciária", como prevê o 
Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
para o período 2016 - 2021. 

  

4. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

I. A descrição da solução como um todo abrange a prestação de 
serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal – SMP) e internet 
móvel, com pacotes ilimitados de voz e pacotes de dados de no 
mínimo 8 GB, via rede móvel disponível nacionalmente com tecnologia 
digital, com fornecimento de terminais móveis smartphones e 
SIMCards em regime de comodato, que deverão ser inicialmente 
distribuídos para os Cartórios das Zonas Eleitorais e Postos de 
Atendimento, conforme quadro abaixo: 

ZONA 
ELEITORAL 

MUNICÍPIO 
SEDE 

ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP 

1 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

2 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

3 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

5 VIÇOSA 
RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, 
CEP 57700-000 

01 

6 ATALAIA 
AV. PEDRO PEREIRA ACIOLI, S/N, 
JOSÉ PAULINO, CEP 57690-000 

01 

7 CORURIPE 
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS 
WANDERLEY, COMENDADOR TERCIO 
WANDERLEY, CEP 57230-000 

01 

8 PILAR 
PRAÇA MARECHAL FLORIANO 
PEIXOTO, 337, CENTRO, CEP 57150-
000 

01 

9 MURICI 
RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N, 
CENTRO, CEP 57820-000 

01 

10 
PALMEIRA DOS 
ÍNDIOS 

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, 
CENTRO, CEP 57600-010 

01 

11 
PÃO DE 
AÇÚCAR 

AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 
949, CENTRO, CEP 57400-000 

01 

12 
PASSO DE 
CAMARAGIBE 

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, 
CENTRO, CEP 57930-000 

01 

13 PENEDO 
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM 
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP 
57200-000 

01 
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ZONA 
ELEITORAL 

MUNICÍPIO 
SEDE 

ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP 

14 PORTO CALVO 
RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, 
CEP 57900-000 

01 

14 
MARAGOGI 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

PÇA BATISTA ACIOLY, 41, CENTRO, 
CEP 57955-000 

01 

15 RIO LARGO 
AV. PRESIDENTE FERNANDO COLLOR 
DE MELO, 48, TABULEIRO DO PINTO, 
CEP 57100-000 

01 

16 
SÃO JOSÉ DA 
LAJE 

PÇA. OSMAN COSTA PINO, S/N, 
CENTRO, CEP 57860-000 

01 

16 

COLÔNIA 
LEOPOLDINA 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 
09, CENTRO, CEP 57975-000 

01 

17 
SÃO LUÍS DO 
QUITUNDE 

RUA COELHO CAVALCANTE, 73, 
CENTRO, CEP 57920-000 

01 

18 
SÃO MIGUEL 
DOS CAMPOS 

RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 
51, CENTRO, CEP 57240-078 

01 

19 
SANTANA DO 
IPANEMA 

AV. PRESIDENTE DUTRA, 385, BR 
316, MONUMENTO, CEP 57500-000 

01 

20 TRAIPU 
RUA ISMAR DE GOES MONTEIRO, 
S/N, CENTRO, CEP 57370-000 

01 

21 
UNIÃO DOS 
PALMARES 

RUA MARECHAL DEODORO DA 
FONSECA, S/N, CENTRO, CEP 57800-
000 

01 

22 ARAPIRACA 
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP 57312-
630 

01 

26 
MARECHAL 
DEODORO 

RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 
225, CENTRO, CEP 57160-000 

01 

27 MATA GRANDE 
PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ, 14, 
CENTRO, CEP 57540-000 

01 

28 QUEBRANGULO 
RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, 
CEP 57750-000 

01 

29 BATALHA 
RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, 
CENTRO, CEP 57420-000 

01 

31 MAJOR ISIDORO 
RUA PROFA. MARIA JOSÉ DE R. 
BARROS, S/N, FÓRUM ELEITORAL, 
CENTRO, CEP 57580-000 

01 

33 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

34 
TEOTÔNIO 
VILELA 

RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, 
CENTRO, CEP 57265-000 

01 

37 
PORTO REAL 
DO COLÉGIO 

AV. GOVERNADOR MOACIR 
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP 
57290-000 

01 

37 IGREJA NOVA RUA VEREADOR DJALMA RAPOSO, 01 
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ZONA 
ELEITORAL 

MUNICÍPIO 
SEDE 

ENDEREÇO QUANT. DE PACOTE SMP 

(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

53, CENTRO, CEP 57280-000 

39 ÁGUA BRANCA 
RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, 
CENTRO, CEP 57490-000 

01 

40 
DELMIRO 
GOUVEIA 

RUA OLAVO BILAC, 318, CENTRO, 
CEP 57480-000 

01 

40 
PIRANHAS 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, 
CEP 57460-000 

01 

44 
GIRAU DO 
PONCIANO 

AVENIDA PROGRESSO, 360, 
PROGRESSO, CEP 57360-000 

01 

45 IGACI 
RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 
53, CENTRO, CEP 57620-000 

01 

46 CACIMBINHAS 
RUA CLARINDO AMORIM, S/N, 
CENTRO, CEP 57570-000 

01 

47 CAMPO ALEGRE 
AV. JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495, 
CENTRO, CEP 57250-000 

01 

48 BOCA DA MATA 
RUA LADISLAU COIMBRA, 128, 
CENTRO, CEP 57680-000 

01 

48 
MARIBONDO 
(POSTO DE 
ATENDIMENTO) 

RUA PADRE ABELARDO ROMEIRO 
PEREIRA, S/N, CENTRO, CEP 57670-
000 

01 

49 
SÃO 
SEBASTIÃO 

RUA VEREADORA MARIA JOSÉ 
PEREIRA PACHECO, 01, CENTRO, 
CEP 57275-000 

01 

50 MARAVILHA 
PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, 
CENTRO, CEP 57520-000 

01 

51 
SÃO JOSÉ DA 
TAPERA 

AV. MANOEL MACIANO, 418, 
CENTRO, CEP 57445-000 

01 

53 
JOAQUIM 
GOMES 

PRAÇA LAURENTINO GOMES DE 
BARROS, 02, CENTRO, CEP 57980-
000 

01 

54 MACEIÓ 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP 57057-000 

01 

55 ARAPIRACA 
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP 57312-
630 

01 

II. As características básicas dos itens são descritas no quadro 
abaixo, sendo que o agrupamento em um único objeto dos serviços 
individuais para comunicação de voz e dados, levou em consideração 
as questões técnicas, uma vez que não podem ser separados e 
oferecidos por operadoras diferentes, pois todos eles, incluindo o 
serviço de internet móvel, guardam correlação entre si. 

III. Os serviços objeto da contratação são subdivididos por itens, 
conforme quadro abaixo, a fim de serem disputados entre os licitantes 
interessados de forma autônoma e independente em relação aos 
demais. 
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

1 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO DOS 
PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e 
ARAPIRACA. 

07 

2 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 

08 
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, MARECHAL 
DEODORO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE. 

3 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: MATA GRANDE, QUEBRANGULO, 
BATALHA, MAJOR ISIDORO, ÁGUA BRANCA, 
PORTO REAL DO COLÉGIO, IGREJA NOVA, BOCA 
DA MATA e MARIBONDO 

09 

4 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO DE 
CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, 

07 
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

TRAIPU, MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA. 

5 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO CALVO, SANTANA 
DO IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA, PIRANHAS e 
JOAQUIM GOMES. 

07 

6 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, 
que possibilite ligações ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do Brasil, 
incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 
nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo 
menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 
GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado 
sem consumo da franquia. 
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou superior; 
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com abrangência, no 
mínimo, nos seguintes municípios do Estado de 
Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE 
AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, 
COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU 
DO PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE. 

09 
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5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-
se na categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019. 

II. Os serviços a serem contratados possuem natureza contínua, 
pois pela sua essencialidade, visam atender à necessidade 
permanente da Administração, por mais de um exercício financeiro, 
razão pela qual poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme inciso 
II, artigo 57, da Lei n° 8.666/93. 

  

6. DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

I. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet 
móvel deverão ser de característica pós-pago, tecnologia digital, sendo 
que os acessos habilitados com serviço de dados, deverão ser com 
tecnologia que permita fazer e receber ligações, e, conexão à internet 
tipo 3G/4G ou superior, onde haja disponibilidade, sem a necessidade 
de habilitação de outro equipamento. 

II. A CONTRATADA deve seguir todos os indicadores de qualidade 
do serviço de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de 
Gestão da Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel – Resolução nº 575/2011 ou 
mais atual. 

III. Quando uma linha atingir o limite do pacote de dados ativado, a 
CONTRATADA não poderá interromper a conexão de dados nem o sinal 
de voz, podendo, nesse caso, se houver amparo legal vigente, limitar a 
velocidade até o fim do ciclo mensal. 

IV. A CONTRATADA deverá até a data da assinatura do contrato 
cobrir, obrigatoriamente, com o Serviço Móvel Pessoal, rede GSM, 3G 
e/ou 4G, no mínimo, 70% da área urbana e 100% da área (outdoor) 
onde estão localizados o prédio sede do TRE/AL, no município de 
Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, 6º andar, Farol, 
Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, bem como os Cartórios Eleitorais e 
Postos de Atendimento, localizados nos municípios e endereços 
indicados no quadro do item 4.I, de acordo com os itens adjudicados. 

V. A cobertura para o serviço de telefonia móvel pessoal – SMP 
deverá abranger os principais centros urbanos, especialmente as 
capitais, com roaming automático entre as localidades. 

VI. A cobertura poderá se dar através de rede própria ou por 
contrato de roaming com outras operadoras e a comprovação será por 
meio de declaração, na forma do § 4º do art. 26 do Decreto nº 
10.024/2019. 
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VII. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao 
usuário final, em caso de falhas/defeitos nos SIMCards em uso, a 
CONTRATADA deverá fornecer chips SIMCards de reserva, nas 
quantidades previstas no quadro do item 4.III. 

VIII. Os chips fornecidos inicialmente, bem como eventuais 
substituições ao longo do prazo contratual, são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, sem custos adicionais ao 
CONTRATANTE. 

IX. O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de 
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados 
pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus, e independentemente da 
operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado. A 
CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias úteis 
estabelecido pela ANATEL para a realização deste serviço, após a 
liberação dos números pela operadora de origem. 

X. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma 
automática, sem custo adicional e sem a necessidade de habilitação 
do acesso móvel ou de qualquer outro equipamento, em todo o 
território nacional. 

XI. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços de chamada em 
espera, desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de 
chamada, correio de voz, SMS (Short Message Service) bidirecional. 

XII. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem 
ônus para o CONTRATANTE: 

a. Habilitação; 

b. Escolha ou troca de número; 

c. Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem 
da linha celular; 

d. Facilidades de identificador de chamadas, transferência 
temporária de chamada (siga-me, neste caso não haverá gestão 
sobre as ligações nesse serviço), conferência, chamada em 
espera, não perturbe e ocultação do número da linha no 
identificador de chamadas do telefone de destino; 

e. Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha; 

f. Reativação de número de linha; 

g. Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária 
eletrônica); 

h. Adicional de chamadas; 

i. Deslocamento; 
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j. Disponibilização de ferramenta on-line (conta on-line) para 
consulta ao detalhamento das faturas e dos serviços, com 
acesso aos gestores e/ou administradores do contrato. 

XIII. Os dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, 
obrigatoriamente, estar habilitados e aptos para funcionamento em 
todo o território nacional. 

XIV. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de 
comunicação deverão ser habilitados e aptos para funcionamento nos 
principais centros urbanos, especialmente nas capitais, com as 
franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço, 
incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet. 

XV. Durante a vigência do contrato, o CONTRATANTE poderá solicitar, 
mediante aditamento contratual, a habilitação de outros serviços que 
sejam implementados pela CONTRATADA em decorrência da evolução 
tecnológica. 

XVI. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, 
deverão ser bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos 
serviços de dados em deslocamento internacional, chamadas para 
códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), 
Hora Certa (130) e similares, serviços recebidos a cobrar (SMS), salas 
de jogos e de bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS, e 
quaisquer outros serviços tarifados não cobertos pelo contrato. O 
bloqueio deverá ser executado no sistema da operadora e não através 
dos aparelhos celulares. 

XVII. A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo, para todas 
as solicitações efetuadas. 

XVIII. A CONTRATADA deverá manter em funcionamento contínuo 
todos os acessos móveis pessoais, sendo que, na hipótese de 
ocorrência de interrupções, as falhas deverão ser corrigidas e o serviço 
restabelecido em no máximo 24 (vinte e quatro) horas. O bloqueio dos 
terminais, somente poderá ser executado por solicitação formal do 
CONTRATANTE. 

XIX. Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia de 
funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o CONTRATANTE 
poderá solicitar a migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde 
que os aparelhos fornecidos tenham suporte para a mesma, que não 
ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior 
seja descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento 
do objeto. Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida 
para os incrementos de novos acessos e nas trocas de aparelhos 
previstas no presente Termo de Referência. 

  

7. DA VIGÊNCIA 
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I. O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar 
da data de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores 
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme preconiza o 
art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993. 

II. Esse prazo mínimo da contratação foi estipulado de modo a 
permitir às operadoras de telefonia realizarem a amortização dos 
aparelhos fornecidos em comodato, sem que os preços dos serviços 
sejam onerados além do necessário para a equalização dos 
investimentos efetuados. 

  

8. DA SUSTENTABILIDADE 

I. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução 
dos serviços, deverá fornecer bens que não contenham substâncias 
perigosas em concentração acima da recomendada, bem como ficar 
encarregada de promover o descarte adequado dos aparelhos, 
baterias e demais materiais recolhidos, seja quando do encerramento 
do contrato, por ocasião da substituição por outros, ou quando forem 
danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da Lei nº 
12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

II. Os equipamentos eletrônicos fornecidos não deverão 
conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada 
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

  

9. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

I. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor 
do contrato no momento da entrega dos terminais móveis e SIMCards, 
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

II. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, 
quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo 
de Referência e na proposta, devendo serem corrigidos ou substituídos 
no prazo fixado pelo gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

III. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de 
até 7 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e materiais 
fornecidos, com a consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 
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IV. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não 
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo. 

V. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da 
incorreta execução do contrato. 

  

10. DO PAGAMENTO 

I. O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento 
dos serviços. 

II. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em 
papel ou em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias úteis em relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do 
Contrato possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, 
promover as medidas necessárias ao pagamento, podendo ser 
realizado por meio do código de barras contido na fatura ou por Ordem 
Bancária. 

III. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados 
à CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será 
reiniciada a partir da reapresentação do documento para pagamento 
devidamente corrigido, acompanhado dos detalhamentos de cada 
número, também devidamente corrigidos, admitindo-se que o 
documento corrigido possa ser um boleto para pagamento, fazendo 
referência a Nota Fiscal contestada e dando quitação à mesma. 

IV. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota 
Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita 
glosa do valor correspondente no próximo documento de cobrança. 

V. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será 
feito mediante ateste das Notas Fiscais. 

VI. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados 
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo 
de até 60 (sessenta) dias. 

VII. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 
convencionado que os encargos moratórios devidos pelo 
CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por cento ao ano), pro rata die, 
apurados desde a data do primeiro dia útil de atraso até a data do 
efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: EM = I x N x VP, onde: 
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EM= Encargos moratórios. 

I= Índice de atualização financeira = 
0,0001644. 

N= número de dias entre a data prevista para 
o pagamento e a do efetivo pagamento. 

VP= Valor da parcela vencida. 

  

11. REAJUSTE DE PREÇOS 

I. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice 
de Serviços de Telecomunicações) ou outro índice oficial que o 
substitua, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) 
meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos. 

II. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 
(um) ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 
28 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995. 

III. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao 
CONTRATANTE, por meio de documento oficial, sendo obrigatório 
acostar ao pedido todos os motivos de fato e de direito que ensejaram 
o pedido, quando ocorridos após a data da apresentação da proposta, 
de comprovada repercussão nos preços contratados, que serão 
revisados mediante Termo aditivo. 

IV. Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou 
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 
mais ou para menos, conforme o caso. 

  

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

I. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no 
Contrato ou Edital. 

II. Designar formalmente o gestor e o fiscal para o 
acompanhamento da execução contratual, podendo ainda ser 
designado um fiscal técnico, para acompanhar diretamente o serviço, 
ordenar correções e monitorar interrupções e demais falhas na 
execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor. 

III. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas 
as medidas corretivas necessárias. 
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IV. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA. 

V. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário. 

VI. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA. 

VII. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos 
serviços por intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará 
ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

VIII. Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha 
correspondente, nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo do 
aparelho, devendo encaminhar o respectivo Boletim de Ocorrência 
(B.O.). 

IX. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas 
regulamentares e contratuais cabíveis. 

X. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos 
móveis, cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da 
Administração. O valor a ser ressarcido deverá ser igual ao preço 
apresentado em nota fiscal/fatura quando da entrega do equipamento. 

XI. Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a 
devolução à CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios 
cedidos em regime de comodato, eximindo-se de qualquer indenização 
pelo uso e/ou desgaste natural dos equipamentos. 

  

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, 
em especial no que se refere à implantação, operação e níveis de 
serviço. 

II. Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização 
firmado(s) com a ANATEL e atender às demais disposições 
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados. 

III. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no 
âmbito federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como assegurar 
os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por 
regulamentação da ANATEL. 

IV. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar 
ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
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V. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de 
vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções 
programadas. 

VI. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por 
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por 
dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, 
e/ou a quem esta designar, um atendimento diferenciado por meio de 
consultoria especializada, disponível em horário comercial. 

VII. Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 dias 
após a assinatura do contrato, um preposto ou consultor, baseado em 
Maceió/AL, com poderes de decisão para representar a CONTRATADA, 
principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos 
serviços objeto deste Termo de Referência. 

VIII. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas, por intermédio do preposto ou consultor, designado para o 
acompanhamento do contrato. 

IX. Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto 
ou consultor, além do contato telefônico dos superiores hierárquicos, 
de modo a garantir o atendimento das demandas solicitadas pelos 
fiscais do Contrato. 

X. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos 
serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz. 

XI. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e 
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e 
atendendo as reclamações formuladas. 

XII. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 
nos serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

XIII. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços 
prestados de voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo 
detalhes das chamadas (número chamado e chamador, duração, data 
e hora da chamada, outros) e valor do serviço, que deverá conter 
todos os tributos e encargos, conforme preços contratados no 
processo licitatório. 

XIV. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do 
objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis. 

XV. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
CONTRATANTE. 

Edital PE 69/2020 (0784855)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 668



4

4  

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

XVI. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras 
empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do 
serviço. 

XVII. Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE 
que não seja em absoluto cumprimento do contrato. 

XVIII. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações 
realizadas por meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua 
rede de telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições 
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações. 

XIX. A CONTRATADA deverá sujeitar-se aos acréscimos e supressões 
contratuais estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais 
sejam, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 

XX. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos 
em serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação. 

XXI. Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, 
receber a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em 
redes de outras operadoras de serviço sem custo adicional. 

XXII. Providenciar o serviço referente a bloqueio ou suspensão de 
linhas móveis quando solicitado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA 
não poderá cobrar por ligações e/ou serviços a partir da referida 
solicitação de suspensão dos serviços. A cobrança apenas poderá 
ocorrer quando da solicitação de reativação pelo CONTRATANTE e o 
restabelecimento completo da prestação do serviço pela 
CONTRATADA. Aplica-se neste caso, a regulamentação da ANATEL 
referente ao prazo de suspensão dos serviços. 

XXIII. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser 
executado por solicitação de representante credenciado do 
CONTRATANTE. 

XXIV. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de 
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o 
CONTRATANTE. 

XXV. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 
(dois) dias úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos 
serviços, devendo permanecer o mesmo número do chip substituído. 

XXVI. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de 
número, entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço 
eventualmente solicitado, somente pelo gestor do contrato. 
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XXVII. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização 
dos serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com 
os aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às 
especificações mínimas previstas neste Termo de Referência, bem 
como promover a substituição de todos os aparelhos por outros novos, 
a cada 24 meses ou a cada renovação contratual, observando as 
especificações técnicas exigidas e a evolução tecnológica dos 
equipamentos. 

XXVIII. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e ativar os 
equipamentos e serviços conforme este Termo de Referência. 

XXIX. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar 
defeito desde que não constatado uso indevido do equipamento. 

a. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a 
intermediação com a assistência técnica do fabricante dos 
aparelhos, no intuito de dar celeridade ao processo de troca ou 
conserto. 

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia, 
conforme laudo emitido pela assistência técnica autorizada, a 
substituição ou o reparo do aparelho deverá ser feita em até 
15 (quinze) dias, contados a partir da notificação à 
CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o 
CONTRATANTE. 

c. Durante o período em que o aparelho originalmente 
fornecido estiver em reparo, deverá ser fornecido outro 
aparelho com o mesmo número de acesso, de forma a não 
gerar interrupção do serviço e sem que isso acarrete qualquer 
ônus extra para o CONTRATANTE. 

XXX. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer 
natureza, inclusive perda, roubo ou furto, ou dano por uso indevido do 
aparelho, disponibilizar um novo aparelho com o mesmo código de 
acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias, podendo efetuar, caso 
queira, a cobrança do equipamento extraviado ou danificado ao 
CONTRATANTE. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual 
ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) 
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE. 

XXXI. A CONTRATADA deverá fornecer, a título de backup para casos 
de defeito, extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 15% (dez por 
cento) das quantidades de cada tipo de aparelho, devendo considerar 
que eventuais frações equivalerão ao próximo número inteiro, sem 
qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, que serão armazenados 
pela área responsável para agilizar substituições no caso de defeito ou 
extravio de aparelho. 
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XXXII. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de 
acordo com os prazos de habilitação definidos deste Termo de 
Referência, incluindo todos os acessórios necessários à plena 
utilização dos serviços contratados, tais como carregador de bateria, 
cabos de dados, manual do usuário etc. 

XXXIII. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou 
qualquer defeito de operação, os respectivos aparelhos serão 
recusados, ficando a CONTRATADA obrigada a apresentar novo 
modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos aparelhos. 

XXXIV. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços 
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

XXXV. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução 
do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa 
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE 
autorizado a descontar da garantia, ou dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 

XXXVI. Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça. 

XXXVII. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

  

14. DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

I. Para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da 
qualidade são aqueles definidos na regulamentação expedida pela 
ANATEL, em especial o Regulamento de Gestão da Qualidade da 
Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP (Anexo I à Resolução nº 
575, de 28 de outubro de 2011). 

II. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA 
poderá efetuar periodicamente, a pedido e sob a supervisão do 
CONTRATANTE, testes de verificação da qualidade de transmissão, de 
forma a identificar eventuais falhas de sincronismo, perdas de 
ligações, perda anormal de sinal, travamentos ou outras situações que 
possam influenciar nos níveis de qualidade do serviço. 

III. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar 
Relatórios de qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, no formato sintético ou analítico, com o 
objetivo de comprovar a qualidade do serviço prestado. 
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IV. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item 
anterior está descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro 
de 2011, que aprovou o Regulamento de Gestão da Qualidade da 
Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP. 

V. As interrupções programadas dos serviços deverão ser 
comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) 
dias úteis. 

VI. Será considerada como “falha sistêmica” aquela que 
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de 
realizar qualquer um dos seus serviços básicos (trafegar dados, 
originar ou receber chamadas). 

VII. A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na tabela 
abaixo, durante a execução do contrato. 

Atividade Prazo Marco para contagem do prazo 

Portabilidade numérica 3 dias corridos 
A contar do início da liberação dos 
números pela operadora doadora 

Ativação de novas linhas (incluindo a 
entrega do aparelho e SIM CARD) 

15 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Desativação em definitivo de linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor 

Suspensão temporária de linhas 24 horas A contar da solicitação do gestor 

Restabelecimento de linha suspensa 
temporariamente 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de número 48 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de SIM CARD (utilização do 
estoque de posse do CONTRATANTE) 

48 horas A contar da solicitação do gestor 

Ativação/desativação de serviços 
(caixa postal, encaminhamento de 
chamadas, identificação de 
chamadas) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (casos 
isolados) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (falha 
sistêmica) 

8 horas A contar da solicitação do gestor 

Fornecimento de SIM CARDs 
(backup) 

10 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Reposição de dispositivos por 
extravio, perda, furto ou roubo 

15 dias corridos 
A contar da comunicação do gestor, 
em conjunto com a apresentação do 
B.O. 

Reposição ou reparo de dispositivos 
por defeito coberto pela garantia 

15 dias corridos A contar da comunicação do gestor 

Apresentação de informações ou 
esclarecimentos 

24 horas A contar da solicitação do gestor 
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15. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

I. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão 
contratados com o fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de 
comodato, de SIMCards e aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e 
respeitando as seguintes especificações mínimas: 

a. Aparelho Smartphone homologado pela Anatel, com 
sistema operacional Android 9 ou IOS 10. 

b. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/190 0 MHz). 

c. Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no 
mesmo aparelho. 

d. Rede de dados 3G/4G nos padrões autorizados pela 
ANATEL. 

e. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 
2,0 GHz ou de 8 núcleos (Octa-Core) com velocidade de 1,6 
GHz. 

f. Memória de armazenamento interna de 32 GB. 

g. Memória RAM de 3 GB. 

h. Tamanho de tela de 5 Polegadas na diagonal, com 
touchscreen e multitouch. 

i. Bateria tipo lítio, com capacidade de 3.000 mAh. 

j. Câmera traseira com 12 MegaPixels e câmera frontal com 
no mínimo 5 MegaPixels. 

k. Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi fi (802.11 b/g/n), roteador 
wi fi, Bluetooth 4.2 ou superior, conexão com PC via USB. 

l. Sensor de GPS e de autorrotação de tela. 

m. Leitor de impressões digitais. 

n. Acessórios: carregador bivolt, fones de ouvido, cabo USB, 
extrator de chip (quando aplicável), manual de instruções de 
uso do aparelho em português (impresso em papel ou online). 

o. Funcionalidade: vibração, viva voz, conferência, registro 
de chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do 
uso de dados, modo avião, chamada em espera, Browser com 
suporte a html/HTML5, predição de texto, acesso ao celular por 
senha e impressão digital, suporte a conta de e mail, 
visualização de documentos (tipo doc, xls, pdf), localização do 
celular para o caso de perda ou roubo, quando disponível pelo 
sistema operacional. 
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p. SIMCard com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM 
(3FF) e nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou 
superior, compatível com os smartphones fornecidos. 

II. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser 
novos, de primeiro uso, não se admitindo peças já usadas, reparadas 
e/ou recondicionadas de fábrica, e ainda, disponibilizados com a 
respectiva linha, em embalagem contendo todos os acessórios 
disponibilizados pelo fabricante, com garantia mínima de 01 (um) ano 
do próprio fabricante e apresentados ao Gestor do Contrato para 
aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao usuário final. 

III. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da 
CONTRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do 
contrato ou quando forem substituídos. 

IV. Os sistemas operacionais e os softwares embarcados nos 
dispositivos/equipamentos que forem fornecidos devem estar 
atualizados e licenciados para as funcionalidades contratadas, se 
proprietárias. 

V. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, Seção de Patrimônio, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, 6º 
andar, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, no horário das 13h às 
19h, de segunda a quinta-feira e das 7h30mim às 13h30mim. 

  

16. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Após a assinatura do Termo de Contrato, a CONTRATADA terá o 
prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos 
serviços, com habilitação das linhas e a entrega dos aparelhos 
smartphones, SIMCards e acessórios. 

  

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

I. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 
e será descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a 
licitante que: 

a. não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta; 

b. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame; 
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c. ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d. não mantiver a proposta; 

e. falhar ou fraudar a execução do Contrato; 

f. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

II. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, aplicar as seguintes sanções: 

a. advertência; 

b. multa compensatória de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, devidamente 
atualizado, na hipótese de recusa injustificada da licitante 
vencedora em assinar o instrumento contratual, no prazo de 05 
(cinco) dias, após regularmente convocada; 

c. multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um 
por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de 
inadimplência, limitado a 15 (quinze) dias corridos, 
caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d. multa de mora no percentual de correspondente a 2% 
(dois por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por 
dia de inadimplência, a partir do 16º (décimo sexto) dia até o 
limite de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução 
parcial do Contrato; 

e. multa compensatória no percentual de até 10% (dez por 
cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pela 
inadimplência além do prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
caracterizando inexecução total do Contrato; 

f. suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a dois anos; 

g. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

III. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do subitem 
anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de 
multa. 
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IV. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei 
nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por 
praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; ou demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

V. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, 
resguardados os procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, 
poderá acarretar ainda na aplicação de outras sanções, em 
conformidade com as ocorrências registradas, nos percentuais e 
condições descritas na tabela a seguir: 

  

Ocorrências Percentual de multa sobre o valor mensal do faturado do contrato (%) 

Ativação/desativação de serviços 
(caixa postal, encaminhamento 
de chamadas, identificação de 
chamadas), para cada 24 horas 
de atraso 

0,4 

Cobrança de valores em 
desacordo com o contrato 

0,4 

Cobrança fora do prazo 
estabelecido na regulamentação 
pertinente 

0,4 

Cobrança por serviços não 
prestados 

0,4 

Deixar de informar e apresentar o 
preposto ou consultor ao 
CONTRATANTE, para cada dia de 
atraso 

0,4 

Desativação em definitivo de 
linhas, para cada 24 horas de 
atraso 

0,4 

Restabelecimento de linha 
suspensa temporariamente, para 
cada 24 horas de atraso 

0,4 

Suspensão temporária de linhas, 
para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Troca de número, para cada 48 
horas de atraso 

0,4 

Ativação de novas linhas 
(incluindo a entrega do aparelho 
e SIM CARD), para cada dia de 
atraso 

0,5 

Edital PE 69/2020 (0784855)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 676



5

2  

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Ocorrências Percentual de multa sobre o valor mensal do faturado do contrato (%) 

Troca de SIM CARD (utilização do 
estoque de posse do 
CONTRATANTE), para cada 48 
horas de atraso 

0,5 

Apresentação de informações ou 
esclarecimentos, para cada 24 
horas de atraso 

0,5 

Fornecimento de SIM CARDs 
(backup), para cada dia de atraso 

0,5 

Portabilidade numérica, para cada 
dia de atraso 

0,5 

Interrupção da prestação dos 
serviços (para cada hora 
totalizada pela soma de 
interrupções), sem comunicação 
prévia e acordada com o 
CONTRATANTE, salvo por motivo 
de força maior ou caso fortuito 

1,0 

Manutenção corretiva (casos 
isolados), para cada 8 horas de 
atraso 

1,0 

Manutenção corretiva (sistêmica), 
para cada 8 horas de atraso 

1,0 

Não apresentar corretamente 
e/ou não respeitar o prazo 
mínimo de 10 (dez) dias úteis 
entre a data de entrega e a data 
de vencimento da fatura, para 
entrega da Nota Fiscal dos 
serviços prestados, em papel ou 
em arquivo eletrônico, incluindo 
detalhamento das chamadas e 
valor do serviço, com todos os 
tributos e encargos 

1,0 

Reposição de dispositivos por 
extravio, perda, furto ou roubo, 
para cada dia de atraso 

1,0 

Reposição ou reparo de 
dispositivos por defeito coberto 
pela garantia, para cada dia de 
atraso 

1,0 

VI. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo 
de faturamento. 

VII. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

VIII. Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês 
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o 
descumprimento parcial do objeto. 
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IX. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal. 

X. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma 
nova contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

XI. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegurará à Contratada o 
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

XII. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do 
art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

XIII. 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. 

XIV. O período de atraso será contado em dias corridos. 

XV. 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. 

XVI. 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. 

 18. DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 
E DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

I. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em 
conta o critério de menor preço por item, sendo vencedora a que 
apresentar o menor valor do item para o total de 24 meses. 

II. Os preços deverão ser expressos em reais e conter todos os 
tributos e encargos decorrentes da prestação dos serviços relativos a 
esta contratação. 

III. Todos os itens se referem à prestação de serviços no plano pós-
pago. 

IV. Os preços máximos estimados por item, de acordo com pesquisa 
de mercado, são: 
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ITEM QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

PARA 24 MESES 

ITEM 1 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 2 08 R$ 81,24 R$ 15.598,08 

ITEM 3 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 

ITEM 4 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 5 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32 

ITEM 6 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84 
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ANEXO I-A 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

  

ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL  

PARA 

24 MESES (R$) 

1 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO 

DOS PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e 

ARAPIRACA. 

07     

2 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, 

MARECHAL DEODORO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE. 

08     
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL  

PARA 

24 MESES (R$) 

3 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: MATA GRANDE, 

QUEBRANGULO, BATALHA, MAJOR ISIDORO, ÁGUA 

BRANCA, PORTO REAL DO COLÉGIO, IGREJA 

NOVA, BOCA DA MATA e MARIBONDO 

09     

4 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO 

DE CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, TRAIPU, 

MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA. 

07     

5 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

07     
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL  

PARA 

24 MESES (R$) 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO 

CALVO, SANTANA DO IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA, 

PIRANHAS e JOAQUIM GOMES. 

6 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo: 

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel 

do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa distância 

nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por 

mês), roaming nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, 

ambos em comodato. 

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à 

internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso 

ilimitado sem consumo da franquia. 

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior; 

d) Tecnologia GSM ou superior; 

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); 

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes 

municípios do Estado de Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, 

PÃO DE AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, 

COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO 

PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE. 

09     

  

Marca e modelo do smartphone ofertado em comodato   
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ANEXO II 

                                              PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 

Edital PE 69/2020 (0784855)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 683



5

9  

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 

CONTRATO N° XX/2019 

Processo nº 0006731-10.2020.6.02.8000 

MINUTA 

Contrato de Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) e internet móvel, nas 
modalidades Local e Longa Distância 
Nacional (LDN), que entre si celebram a 
União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa 
______________. 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu 
de Andrade. Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta 
cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., n.º 
..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob n° ..................., daqui 
por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) .................., 
residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro ........., nesta, portador da CI 
sob n.º .............., inscrito no CPF/MF sob n° ................., resolvem celebrar o 
presente Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP)  e internet móvel, 
nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com fulcro na Lei n° 
10.520/02, no Decreto 10.024/2019, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo serem observadas as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro 2019, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de 
Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – 
PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das 
Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 
07/08/2007, Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 
11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, 
ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01, a qual adota a aplicação do 
SICAF na Secretaria deste Tribunal. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução nº 
15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas de 
contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações 
gerais, Norma de Contratação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  E DO PRAZO DE INÍCIO DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

O presente contrato tem como objeto a 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 deste Termo de Referência, 
por um período inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado. 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO - Todos os serviços deverão ser sob a modalidade 
corporativa, com o fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de 
comodato, de acordo com as especificações mínimas ou superiores às 
descritas neste Termo de Referência, e respeitando as normas de 
regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da ANATEL. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O smartphone ofertado em comodato será da marca 
xxx e modelo xxxx. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Todos os itens se referem à prestação de serviços no 
plano pós-pago. 

PARÁGRAFO QUARTO - Após a assinatura deste  Contrato, a CONTRATADA terá o 
prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação dos serviços, 
com habilitação das linhas e a entrega dos aparelhos smartphones, SIMCards e 
acessórios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  

A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante 
o regime de empreitada por preço unitário, conforme condições estabelecidas no 
Pregão Eletrônico n.º xx/2020 e seus Anexos, e na proposta da contratada, lançada 
no evento SEI nº XXXX. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços 
constantes de sua proposta, constantes na tabela abaixo,  sendo que o valor total 
estimado para a presente contratação de R$ XX (XXXX), considerando sua vigência 
de 24 (vinte e quatro) meses.  

 

item Descrição básica Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total para 
24 meses (R$) 

Edital PE 69/2020 (0784855)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 685



6

1  

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

1 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do  
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: 
ATALAIA, PENEDO, UNIÃO 
DOS PALMARES, 
CACIMBINHAS, SÃO 
SEBASTIÃO e ARAPIRACA. 

 

07   

2 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 

08   
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franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: MACEIÓ, 
RIO LARGO, MARECHAL 
DEODORO e SÃO LUÍS DO 
QUITUNDE. 
 

3 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: MATA 
GRANDE, QUEBRANGULO, 
BATALHA, MAJOR ISIDORO, 
ÁGUA BRANCA, PORTO REAL 
DO COLÉGIO, IGREJA 

09   
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NOVA, BOCA DA MATA e 
MARIBONDO 
 

4 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: 
CORURIPE, MURICI, PASSO 
DE CAMARAGIBE, SÃO 
MIGUEL DOS CAMPOS, 
TRAIPU, MARAVILHA e SÃO 
JOSÉ DA TAPERA. 
 

07   

5 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 

07   
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smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 
Estado de Alagoas: VIÇOSA, 
PILAR, PORTO CALVO, 
SANTANA DO IPANEMA, 
DELMIRO GOUVEIA, 
PIRANHAS e JOAQUIM 
GOMES. 
 

6 
Pacote de serviços SMP 
(voz, dados, sms, etc), 
incluindo: 
a) Assinatura com valor fixo 
mensal pós-pago, que 
possibilite ligações 
ilimitadas para qualquer 
telefone fixo ou móvel do 
Brasil, incluindo ligações 
locais (VC1) e longa 
distância nacional (VC2 e 
VC3), SMS ilimitados (ou 
pelo menos 300 por mês), 
roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa 
postal e secretária 
eletrônica, fornecimento de 
smartphones e SIMCards, 
ambos em comodato. 
b) Pacote de dados com 
franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, 
pelo menos, o 
aplicativo whatsapp liberado 
para uso ilimitado sem 
consumo da franquia. 
c) Tecnologia de 
transmissão de voz e dados 
3G/4G ou superior; 
d) Tecnologia GSM ou 
superior; 
e) Fornecimento de 
02 SIMCards de reserva em 
branco (backup); 
f) Área de cobertura com 
abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do 

09   
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Estado de Alagoas: 
PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO 
DE AÇÚCAR, MARAGOGI, 
SÃO JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA 
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO 
VILELA, GIRAU DO 
PONCIANO, IGACI e CAMPO 
ALEGRE. 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estão inclusos nos valores acima todos os tributos e encargos  
decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento 
dos serviços. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em 
papel ou em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em 
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa realizar sua 
verificação e, não havendo problemas, promover as medidas necessárias ao pagamento, 
podendo ser realizado por meio do código de barras contido na fatura ou por Ordem 
Bancária. 

PARÁGRAFO QUARTO - Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à 
CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da 
reapresentação do documento para pagamento devidamente corrigido, acompanhado 
dos detalhamentos de cada número, também devidamente corrigidos, admitindo-se que 
o documento corrigido possa ser um boleto para pagamento, fazendo referência a Nota 
Fiscal contestada e dando quitação à mesma. 

PARÁGRAFO QUINTO - Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota 
Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor 
correspondente no próximo documento de cobrança. 

PARÁGRAFO SEXTO - O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será 
feito mediante ateste das Notas Fiscais. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados 
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de até 60 
(sessenta) dias. 

 
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 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 

 

Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de 
Telecomunicações) ou outro índice oficial que o substitua, observando-se sempre 
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes 
concedidos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 
(um) ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 
9.069, de 29 de junho de 1995. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os reajustes devem ser solicitados previamente ao 
CONTRATANTE, por meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido 
todos os motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a 
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou 
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a 
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 2020 - PTRES 
167674, Elemento de Despesa 339040, compromissados pela Nota de Empenho nº xx, 
de xx de xxxx de 2020, no valor de R$ xxxx.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

1) Cumprir fielmente o que estabelece este contrato e o Termo de 
Referência, em especial no que se refere à implantação, operação e níveis de 
serviço; 

2) Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) 
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes 
aos serviços a serem prestados; 
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3) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito 
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como assegurar os direitos e 
cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da 
ANATEL; 

4) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

5) Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas; 

6) Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por telefone 
ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) 
dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta 
designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, 
disponível em horário comercial; 

7) Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 dias após a 
assinatura do contrato, um preposto ou consultor, baseado em Maceió/AL, com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no 
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste 
contrato; 

8) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, por 
intermédio do preposto ou consultor, designado para o acompanhamento do 
contrato; 

9) Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto ou consultor, 
além do contato telefônico dos superiores hierárquicos, de modo a garantir o 
atendimento das demandas solicitadas pelos fiscais do Contrato; 

10) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, 
de modo a obter uma operação correta e eficaz; 

11) Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e 
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 
as reclamações formuladas; 

12) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

13) Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de 
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
preços contratados no processo licitatório; 
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14) Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

15) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE; 

16) Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas 
a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço; 

17) Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não 
seja em absoluto cumprimento do contrato; 

18) Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por 
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de 
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações; 

19) Aceitar os acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na forma 
do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
atualizado do contrato; 

20) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação; 

21) Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, 
receber a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes 
de outras operadoras de serviço sem custo adicional; 

22) Providenciar o serviço referente a bloqueio ou suspensão de linhas 
móveis quando solicitado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá 
cobrar por ligações e/ou serviços a partir da referida solicitação de suspensão 
dos serviços. A cobrança apenas poderá ocorrer quando da solicitação de 
reativação pelo CONTRATANTE e o restabelecimento completo da prestação do 
serviço pela CONTRATADA. Aplica-se neste caso, a regulamentação da ANATEL 
referente ao prazo de suspensão dos serviços; 

23) O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por 
solicitação de representante credenciado do CONTRATANTE; 

24) Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de 
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE; 

25) No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias 
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo 
permanecer o mesmo número do chip substituído; 

26) Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, 
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente 
solicitado, somente pelo gestor do contrato; 
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27) Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos 
serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os 
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações 
mínimas previstas neste Termo de Referência, bem como promover a 
substituição de todos os aparelhos por outros novos, a cada 24 meses ou a 
cada renovação contratual, observando as especificações técnicas exigidas e a 
evolução tecnológica dos equipamentos; 

28) Fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços conforme 
este contrato; 

29) Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito 
desde que não constatado uso indevido do equipamento: 

a. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a 
intermediação com a assistência técnica do fabricante dos aparelhos, no 
intuito de dar celeridade ao processo de troca ou conserto. 

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia, 
conforme laudo emitido pela assistência técnica autorizada, a 
substituição ou o reparo do aparelho deverá ser feita em até 15 (quinze) 
dias, contados a partir da notificação à CONTRATADA, e não pode 
representar nenhum ônus para o CONTRATANTE. 

c. Durante o período em que o aparelho originalmente fornecido 
estiver em reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o mesmo 
número de acesso, de forma a não gerar interrupção do serviço e sem 
que isso acarrete qualquer ônus extra para o CONTRATANTE. 

30) Disponibilizar, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive 
perda, roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho,  um novo 
aparelho com o mesmo código de acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias, 
podendo efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou 
danificado ao CONTRATANTE. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser 
igual ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) 
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE; 

31) Fornecer, a título de backup para casos de defeito, extravio, perda, furto 
ou roubo, pelo menos 15% (dez por cento) das quantidades de cada tipo de 
aparelho, devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao próximo 
número inteiro, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, que serão 
armazenados pela área responsável para agilizar substituições no caso de 
defeito ou extravio de aparelho; 

32) Entregar os aparelhos móveis ao CONTRATANTE de acordo com os 
prazos de habilitação definidos neste contrato, incluindo todos os acessórios 
necessários à plena utilização dos serviços contratados, tais como carregador 
de bateria, cabos de dados, manual do usuário etc. Constatada divergência 
com a especificação técnica exigida ou qualquer defeito de operação, os 
respectivos aparelhos serão recusados, ficando a CONTRATADA obrigada a 
apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos 
aparelhos; 
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33) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados. 

34) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a 
descontar da garantia, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor 
correspondente aos danos sofridos. 

35) Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça. 

36) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 

 

1) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
mencionados; 

2) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, 
acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas; 

3) É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato; 
4) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada 

pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

5) A contratada responde diretamente, em seu nome, por danos ou prejuízos 
decorrentes da ação de subcontratados, quando necessários à prestação dos 
serviços contratados. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

A Contratante se obriga a: 
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1) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido neste Contrato; 

2) Designar formalmente o gestor e o fiscal para o acompanhamento da 
execução contratual, podendo ainda ser designado um fiscal técnico, 
para acompanhar diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar 
interrupções e demais falhas na execução do objeto, servindo como um 
auxiliar ao gestor; 

3) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 

4) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA; 

5) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário; 

6) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA; 

7) Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por 
intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

8) Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha correspondente, nas 
hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo do aparelho, devendo 
encaminhar o respectivo Boletim de Ocorrência (B.O.); 

9) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis; 

10) Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis, 
cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O 
valor a ser ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota 
fiscal/fatura quando da entrega do equipamento; 

11) Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução à 
CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em 
regime de comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso 
e/ou desgaste natural dos equipamentos; 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data 
de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à obtenção 
de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a 60 (sessenta) 
meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993. 
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CLÁUSULA DEZ – DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

Para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da 
qualidade são aqueles definidos na regulamentação expedida pela ANATEL, em 
especial o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel 
Pessoal – RGQSMP (Anexo I à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA 
poderá efetuar periodicamente, a pedido e sob a supervisão do CONTRATANTE, testes 
de verificação da qualidade de transmissão, de forma a identificar eventuais falhas de 
sincronismo, perdas de ligações, perda anormal de sinal, travamentos ou outras 
situações que possam influenciar nos níveis de qualidade do serviço. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar 
Relatórios de qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, no formato sintético ou analítico, com o objetivo de comprovar a qualidade 
do serviço prestado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item 
anterior está descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2011, que 
aprovou o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel 
Pessoal – RGQSMP. 

PARÁGRAFO QUARTO - As interrupções programadas dos serviços deverão ser 
comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. 

PARÁGRAFO QUINTO - Será considerada como “falha sistêmica” aquela que 
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer 
um dos seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas). 

PARÁGARAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na tabela 
abaixo, durante a execução do contrato. 

Atividade Prazo Marco para contagem do prazo 

Portabilidade numérica 3 dias corridos 
A contar do início da liberação dos 
números pela operadora doadora 

Ativação de novas linhas 
(incluindo a entrega do 
aparelho e SIM CARD) 

15 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Desativação em definitivo de 
linhas 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Suspensão temporária de 
linhas 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Restabelecimento de linha 
suspensa temporariamente 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de número 48 horas A contar da solicitação do gestor 

Troca de SIM CARD (utilização 
do estoque de posse do 

48 horas A contar da solicitação do gestor 
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Ativação/desativação de 
serviços (caixa postal, 
encaminhamento de 
chamadas, identificação de 
chamadas) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (casos 
isolados) 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

Manutenção corretiva (falha 
sistêmica) 

8 horas A contar da solicitação do gestor 

Fornecimento de SIM CARDs 
(backup) 

10 dias corridos A contar da solicitação do gestor 

Reposição de dispositivos por 
extravio, perda, furto ou roubo 

15 dias corridos 
A contar da comunicação do gestor, em 
conjunto com a apresentação do B.O. 

Reposição ou reparo de 
dispositivos por defeito coberto 
pela garantia 

15 dias corridos A contar da comunicação do gestor 

Apresentação de informações 
ou esclarecimentos 

24 horas A contar da solicitação do gestor 

  

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o contratado que, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal; 

X- não assinar o contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 
Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustificada da licitante 
vencedora em assinar o instrumento contratual, no prazo de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), calculada 
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado a 15 (quinze) dias 
corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), calculada 
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir do 16º (décimo 
sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução parcial 
do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre 
o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, caracterizando inexecução total do Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” 
do parágrafo anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de 
multa. 

PARÁGRAFO QUARTO - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da 
Lei nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por 
meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado 
atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
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PARÁGRAFO QUINTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar ainda na 
aplicação de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas, nos 
percentuais e condições descritas na tabela a seguir: 

 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

Ativação/desativação de serviços (caixa postal, 
encaminhamento de chamadas, identificação de 
chamadas), para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato 0,4 

Cobrança fora do prazo estabelecido na 
regulamentação pertinente 

0,4 

Cobrança por serviços não prestados 0,4 

Deixar de informar e apresentar o preposto ou 
consultor ao CONTRATANTE, para cada dia de atraso 

0,4 

Desativação em definitivo de linhas, para cada 24 
horas de atraso 

0,4 

Restabelecimento de linha suspensa 
temporariamente, para cada 24 horas de atraso 

0,4 

Suspensão temporária de linhas, para cada 24 horas 
de atraso 

0,4 

Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4 

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do 
aparelho e SIM CARD), para cada dia de atraso 

0,5 

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do 
CONTRATANTE), para cada 48 horas de atraso 

0,5 

Apresentação de informações ou esclarecimentos, 
para cada 24 horas de atraso 

0,5 

Fornecimento de SIM CARDs (backup), para cada dia 
de atraso 

0,5 

Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada 
hora totalizada pela soma de interrupções), sem 
comunicação prévia e acordada com o 
CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou 
caso fortuito 

1,0 

Manutenção corretiva (casos isolados), para cada 8 
horas de atraso 

1,0 

Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8 horas 
de atraso 

1,0 
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 Ocorrências 
Percentual de multa sobre o valor 
mensal do faturado do contrato 

(%) 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o 
prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data de 
entrega e a data de vencimento da fatura, para 
entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em 
papel ou em arquivo eletrônico, incluindo 
detalhamento das chamadas e valor do serviço, com 
todos os tributos e encargos 

1,0 

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto 
ou roubo, para cada dia de atraso 

1,0 

Reposição ou reparo de dispositivos por defeito 
coberto pela garantia, para cada dia de atraso 

1,0 

 

PARÁGRAFO SEXTO -  A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo 
de faturamento. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

PARÁGRAFO OITAVO - Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês 
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o 
descumprimento parcial do objeto. 

PARÁGRAFO NONO - A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para 
fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

PARÁGRAFO DEZ - Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

PARÁGRAFO ONZE - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla 
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO TREZE -  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 CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 

PARÁGRAFO QUINZE -  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 DEZESSEIS - 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. 
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

  

 
 
 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre 
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 

 

O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto 
contratado. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da contratada, 
fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito, até o limite do 
valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

 

CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no §1º 
do referido artigo. 

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 69/2020 E À PROPOSTA COMERCIAL 

 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 69/2020 e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX 
(Processo SEI nº XXXXXX). 

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 

 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as 
partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
Contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo. 

 

Maceió, ____de ____________ de 2020. 

 

Pelo TRE/AL  

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 

 

Pela Contratada  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2020.
Senhor Assessor-Jurídico,
 
Cuida-se de processo licitatório cujo objeto é a prestação

de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, conforme Edital do
Pregão Eletrônico n.º 69/2020.

 
Por isso, com fulcro na legislação de Regência, a

Empresa Empresa Claro S.A., impugnou o Edital em questão,
evento 0784848 , razão pela qual solicitamos a análise jurídica da
impugnação ao Pregão em referência.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/10/2020, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784863 e o código CRC 05F7957F.

0006731-10.2020.6.02.8000 0784863v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2020.
Senhor Pregoeiro,
 
Tendo vindo a esta AJ-DG a impugnação ao edital

apresentada pela Claro S.A. (0784848), parece a esta
Assessoria Jurídica, salvo melhor percepção, que
demanda análise da unidade requisitante, pelo que se
devolvem os presentes autos.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 13/10/2020, às 17:27, 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
0784890 e o código CRC E4F2A810.

0006731-10.2020.6.02.8000 0784890v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2020.
Srs. Servidores responsáveis pela elaboração

TERMO DE REFERÊNCIA
 
Solicito o pronunciameno dos Srs. a fim de

subsidiar a decisão do pregoeiro quanto ao pedido de
Impugnação ao Instrumento Editalício, eventos sei
nº 0784846 e 0784848.

 
Agradeço e aguardo.
 
Pregoeiro Oficial TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/10/2020, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784909 e o código CRC 049DA604.

0006731-10.2020.6.02.8000 0784909v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2020.
 
À PREG.

 

Senhor Pregoeiro,
 
Como integrante da equipe de planejamento da

contratação, tenho a prestar as seguintes informações, em face da
impugnação ao edital do pregão eletrônico nº 69/2020, apresentada
pela empresa Claro S.A., conforme doc. nº 0784848:

a) Em relação ao argumento 1 - DO PRAZO DE
ENTREGA DOS APARELHOS: em suma, a empresa alega que o
prazo fixado no item 2.1 do edital, ou seja, 15 dias, a partir da
assinatura do contrato, para a entrega dos aparelhos não é razoável e
foge da normalidade e do usual no mercado de telecomunicação, pois
o mais comum é um prazo de entrega dos aparelhos de ao menos 30
dias úteis. No entanto, o prazo previsto no edital e no termo de
referência é adequado aos interesse da administração e nada
incomum, pois observados prazos semelhantes, até menores, em
diversos editais congêneres de licitações exitosas de outros órgãos
públicos, a exemplo dos pregões eletrônicos nºs 18/2019 do TRE-PE,
03/2020 do TRT da 16ª Região, 04/2020 do TRT da 22ª Região e
19/2020 do Comando da 7ª Região Militar - Base Administrativa do
Curado, o que aparentemente, s.m.j., demonstra a acolhida pelo
mercado. Assim, entendo que a regra deve permanecer.

b) Em relação ao argumento 2 - DO PRAZO DE
ENVIO DAS FATURAS:  a empresa alega que o prazo mínimo de
antecedência para o envio das faturas, previsto no item 18.2 do
edital, isto é, 10 dias úteis em relação à data de seu vencimento, está
em desacordo com o art. 76 da Resolução nº 632/2014 da Anatel, que
prevê o prazo de antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data de
vencimento da fatura. Ao que parece, o prazo do art. 76 da citada
Resolução tem o objetivo de garantir ao consumidor um prazo
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mínimo razoável de antecedência ao pagamento para que se possa
conferir a fatura, evitando, eventualmente, multa moratória por não
ter tido prazo suficiente para quitar sua obrigação. Não quer dizer
que a empresa não possa, por exigência contratual, especialmente,
encaminhar a fatura com uma antecedência maior. Conforme
estabelecido no dispositivo mencionado essa antecedência é mínima
e não máxima. Assim sendo, pode essa antecedência ser aumentada,
s.m.j., com fulcro no art. 40, XIV, da Lei 8.666/93, que autoriza a
administração a estabelecer as condições de pagamento, entre as
quais está o prazo de pagamento, o qual não deve exceder a 30
(trinta) dias. O prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no edital também
se justifica em razão das necessidades organizacionais deste órgão,
dentre as quais a análise das faturas pela gestão contratual e o
trâmite administrativo necessário ao pagamento da despesa. Nesse
aspecto, vale ressaltar que o prazo fixado em norma interna do
tribunal (art. 2º, da OS nº 8/2012) para o envio dos processos
devidamente instruídos para pagamento das despesas contratuais é
de 05 dias úteis antes do vencimento, o que coincide com o prazo do
art. 76 da Resolução da Anatel, de modo que se coexistirem, ficaria
praticamente impossível para a gestão contratual receber a fatura,
analisar, instruir o processo e enviar para pagamento, tudo no
mesmo dia. Isso posto, entendo que o edital não deve ser modificado
nesse ponto.

c) Em relação ao argumento 3 – DA
PORTABILIDADE: a empresa defende que o prazo previsto no
edital para a portabilidade numérica seja alterado de 3 (três) dias
úteis para até 10 (dez) dias úteis, sob a alegação de que essa
operação depende da atuação de apenas de três figuras responsáveis
pelo trâmite da portabilidade, quais sejam, a entidade
administradora, a operadora doadora e a operadora receptora,
portanto não depende única e exclusivamente da vontade da empresa
contratada. Ocorre que, quanto a esse aspecto, o edital apenas
reproduziu o prazo legalmente definido no art. 53, I, "b" da Resolução
nº 460/2007 da Anatel. Entendo, assim, que a regra deve
permanecer.

d) Em relação ao argumento 4 - PRAZO EXÍGUO
PARA A REPOSIÇÃO DOS APARELHOS EM CASO DE ROUBO
OU FURTO DE APARELHOS: o edital fixa em 15 (quinze) dias o
prazo para a reposição de aparelhos em caso de extravio de qualquer
natureza, inclusive perda, roubo ou furto, ou dano por uso indevido
do aparelho. A empresa alega que o prazo determinado é irrisório e
defende que seja dilatado para 30 dias, sob pena de afronta ao art.
3º, § 1º, I, da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93). Porém, informo que
esse prazo foi definido de acordo com as necessidades observadas
em outras contratações de telefonia móvel desse órgão, a fim de
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mitigar os efeitos da interrupção do serviço por conta da ausência de
aparelho pelos motivos de extravio de qualquer natureza, inclusive
perda, roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, mesmo
com a previsão do fornecimento de aparelhos a título de backup.
Ademais, o prazo é o mesmo que foi definido para a entrega dos
equipamentos no início do contrato, o que ficou demonstrado
anteriormente, no enfrentamento do argumento 1, que tem aceitação
na prática de mercado, de modo que opino pela manutenção da regra
prevista no edital.

e) Em relação ao argumento 5 - REDUÇÃO DO
PERCENTUAL DE APARELHOS PARA BACK UP: o edital prevê
que a empresa contratada deverá fornecer, pelo menos, um
percentual de 15% das quantidades de cada tipo de aparelho a título
de backup para casos de defeito, extravio, perda, furto ou roubo. A
empresa entende que o quantitativo solicitado para aparelhos de
Back-up é excessivo, fugindo do usual no mercado de
telecomunicação e da razoabilidade, pois tal quantitativo onerará a
proposta de preços, e defende que o ideal seria um quantitativo de
5% (cinco por cento) de aparelhos para Backup. No entanto,
esclareço que o quantitativo de 15% foi definido de acordo com as
necessidades observadas em outras contratações de telefonia celular
desse órgão, a fim de mitigar os efeitos da interrupção do serviço por
conta da ausência de aparelho pelos motivos de defeito, extravio,
perda, furto ou roubo. Assim, nesse ponto, também é desnecessário
qualquer ajuste.

f) Em relação ao argumento 6 - DA
RESPONSABILIDADE PELO ENVIO DOS APARELHOS ÀS
ASSISTÊNCIA TÉCNICAS: a empresa impugnante alega que a
responsabilidade pelo envio dos aparelhos com defeito à assistência
técnica do fabricante não pode recair sobre a empresa contratada,
devendo o edital ser retificado, atendendo-se, assim, aos preceitos do
mercado das telecomunicações e ao bom senso. Entretanto, importa
ressaltar que o edital, s.m.j., não menciona que o envio dos aparelhos
defeituosos para a assistência técnica seja executado diretamente
pela contratada, conforme entendimento da impugnante. No entanto,
a empresa contratada deve se responsabilizar pela intermediação, as
tratativas junto à assistência técnica do fabricante para realização do
conserto ou a substituição dos aparelhos, no caso de defeitos de
fabricação, conforme laudo emitido pela assistência técnica, vez que
os aparelhos são de sua propriedade. A regra do edital, s.m.j., deve
ser mantida.

É o que tenho a informar.
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 14/10/2020, às 19:36, 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
0785158 e o código CRC 1B60316C.

0006731-10.2020.6.02.8000 0785158v1
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S7UZVaSw]W]_S_O7̀RPgV]dS7QOcS7SWaOVS_Z7_O7:7uaVoQv7_]SQ7kaO]Q7USVS7Sag7257u_O[v7_]SQ7kaO]QT7QZw7S7SWOXSjfZ7_O7YRO7OQQS
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zSd�RU7r7=7DE7>?@ICG@Ez<J<DED?7I?JC7?Gl<C7DC@7EIE>?JNC@7�@7E@@<@H�GK<E7H�KG<KE@97S7OPUVOQS7]PURX̀ S̀aO
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]Q5QOO[̂Q_PTQ5]X5bX̂_TQ_XR5SQTQ5Q5M̂_TMVQ5]XO5QSQTMUcXO5̂dX5e5TQYXfgMU5M5ZXVM5]Q5̂XTNQU[]Q]M5M5]X5POPQU5̂X5NMTbQ]X5]M
_MUMbXNP̂ [bQhdXR5SX[O5X5NQ[O5bXNPN5e5PN5STQYX5]M5M̂_TMVQ5]XO5QSQTMUcXO5]M5QX5NM̂XO5835][QO5i_M[O545;5BA5G<CKA5B=
=Ej:A5BC>5kCF?<C>75Q5MNSTMOQ5QUMVQ5WPM5X5STQYX5Nl̂[NX5]M5Q̂_MbM]m̂b[Q5SQTQ5X5M̂g[X5]QO5ZQ_PTQOR5STMg[O_X5̂X5[_MN50ǹ4
]X5M][_QUR5[O_X5eR5035][QO5i_M[O5MN5TMUQhdX5o5]Q_Q5]M5OMP5gM̂b[NM̂_XR5MO_f5MN5]MOQbXT]X5bXN5X5QT_̀59p5]Q5<MOXUPhdX5̂q
p842430r5]Q5Ĉ Q_MUR5WPM5STMgm5X5STQYX5]M5Q̂_MbM]m̂b[Q5Nl̂[NQ5]M5315sb[̂bXt5][QO5]Q5]Q_Q5]M5gM̂b[NM̂_X5]Q5ZQ_PTQ̀5CX5WPM
SQTMbMR5X5STQYX5]X5QT_̀59p5]Q5b[_Q]Q5<MOXUPhdX5_MN5X5XuaM_[gX5]M5VQTQ̂_[T5QX5bX̂OPN[]XT5PN5STQYX5Nl̂[NX5TQYXfgMU5]M
Q̂_MbM]m̂b[Q5QX5SQVQNM̂_X5SQTQ5WPM5OM5SXOOQ5bX̂ZMT[T5Q5ZQ_PTQR5Mg[_Q̂]XR5MgM̂_PQUNM̂_MR5NPU_Q5NXTQ_vT[Q5SXT5̂dX5_MT5_[]X
STQYX5OPZ[b[M̂_M5SQTQ5WP[_QT5OPQ5XuT[VQhdX585w5BC5GA<FCx:H:BCB=75Q5MNSTMOQ5]MZM̂]M5WPM5X5STQYX5STMg[O_X5̂X5M][_QU5SQTQ
Q5SXT_Qu[U[]Q]M5̂PNeT[bQ5OMaQ5QU_MTQ]X5]M585s_TmOt5][QO5i_M[O5SQTQ5Q_e5035s]MYt5][QO5i_M[OR5OXu5Q5QUMVQhdX5]M5WPM5MOOQ
XSMTQhdX5]MSM̂]M5]Q5Q_PQhdX5]M5QSM̂QO5]M5_TmO5Z[VPTQO5TMOSX̂OfgM[O5SMUX5_TyN[_M5]Q5SXT_Qu[U[]Q]MR5WPQ[O5OMaQNR5Q5M̂_[]Q]M
Q]N[̂[O_TQ]XTQR5Q5XSMTQ]XTQ5]XQ]XTQ5M5Q5XSMTQ]XTQ5TMbMS_XTQR5SXT_Q̂_X5̂dX5]MSM̂]M5î [bQ5M5M\bUPO[gQNM̂_M5]Q5gX̂_Q]M5]Q
MNSTMOQ5bX̂_TQ_Q]Q̀5r5;5G<CKA5=z{D?A5GC<C5C5<=GA>:|}A5BA>5CGC<=HLA>5=@5IC>A5B=5<A?xA5A?5k?<FA5B=
CGC<=HLA>75X5M][_QU5Z[\Q5MN5015sWP[̂YMt5][QO5X5STQYX5SQTQ5Q5TMSXO[hdX5]M5QSQTMUcXO5MN5bQOX5]M5M\_TQg[X5]M5WPQUWPMT
Q̂_PTMYQR5[̂bUPO[gM5SMT]QR5TXPuX5XP5ZPT_XR5XP5]Q̂X5SXT5POX5[̂]Mg[]X5]X5QSQTMUcX̀5C5MNSTMOQ5QUMVQ5WPM5X5STQYX5]M_MTN[̂Q]X
e5[TT[OvT[X5M5]MZM̂]M5WPM5OMaQ5][UQ_Q]X5SQTQ5835][QOR5OXu5SM̂Q5]M5QZTX̂_Q5QX5QT_̀58qR5~50qR5:R5]Q5HM[5]M5H[b[_Qh�MO5sHM[5̂q
ǹppp268t5Mt5=N5TMUQhdX5QX5QTVPNM̂_X515;5<=B?|}A5BA5G=<I=EF?CH5B=5CGC<=HLA>5GC<C5xCI�5?G75X5M][_QU5STMgm5WPM5Q
MNSTMOQ5bX̂_TQ_Q]Q5]MgMTf5ZXT̂MbMTR5SMUX5NM̂XOR5PN5SMTbM̂_PQU5]M501�5]QO5WPQ̂_[]Q]MO5]M5bQ]Q5_[SX5]M5QSQTMUcX5Q5_l_PUX
]M5uQb�PS5SQTQ5bQOXO5]M5]MZM[_XR5M\_TQg[XR5SMT]QR5ZPT_X5XP5TXPuX̀5C5MNSTMOQ5M̂_M̂]M5WPM5X5WPQ̂_[_Q_[gX5OXU[b[_Q]X5SQTQ
QSQTMUcXO5]M5xQb�;PS5e5M\bMOO[gXR5ZPV[̂]X5]X5POPQU5̂X5NMTbQ]X5]M5_MUMbXNP̂ [bQhdX5M5]Q5TQYXQu[U[]Q]MR5SX[O5_QU5WPQ̂_[_Q_[gX
X̂MTQTf5Q5STXSXO_Q5]M5STMhXOR5M5]MZM̂]M5WPM5X5[]MQU5OMT[Q5PN5WPQ̂_[_Q_[gX5]M51�5sb[̂bX5SXT5bM̂_Xt5]M5QSQTMUcXO5SQTQ
xQb�PS5p5;5BC5<=>GAE>Cx:H:BCB=5G=HA5=Ej:A5BA>5CGC<=HLA>5�>5C>>:>F�EI:C5F�IE:IC>75Q5MNSTMOQ5[NSPV̂ Q̂_M
QUMVQ5WPM5Q5TMOSX̂OQu[U[]Q]M5SMUX5M̂g[X5]XO5QSQTMUcXO5bXN5]MZM[_X5o5QOO[O_m̂b[Q5_eb̂[bQ5]X5ZQuT[bQ̂_M5̂dX5SX]M5TMbQ[T5OXuTM
Q5MNSTMOQ5bX̂_TQ_Q]QR5]MgM̂]X5X5M][_QU5OMT5TM_[Z[bQ]XR5Q_M̂]M̂]X;OMR5QOO[NR5QXO5STMbM[_XO5]X5NMTbQ]X5]QO
_MUMbXNP̂ [bQh�MO5M5QX5uXN5OM̂OX̀�5CB=@:<5xCF:>FC5BC5>:HjC5�?E:A<2<=G<=>=EFCEF=5H=DCH5̀5D=<=EF=5=z=I?F:jA
=@<G=>C5IHC<A5>2CH5GQOOX5Q5]Mb[O][T̀5GTMOM̂_MO5XO5STMOOPSXO_XO5STXbMOOPQ[OR5TQ_[Z[bQ]Q5Q5_MNSMO_[g[]Q]M5]Q5SMhQ
[NSPV̂Q_vT[Q5QX5=][_QU5p6243435F<=2CHR5e5̂X_vT[X5WPM5QO5WPMO_�MO5QuXT]Q]QO5SXOOPMN5bP̂ cX5MN[̂M̂_MNM̂_M5_eb̂[bXR
TQYdX5SMUQ5WPQU5OXU[b[_QNXO5X5STX̂ P̂ b[QNM̂_X5]Q5?̂ []Q]M5<MOSX̂OfgMU5SMUQ5MUQuXTQhdX5]X5FMTNX5]M5<MZMTm̂b[QR5Q5NMONQ
ZMY5X5OMVP[̂_M5STX̂ P̂ b[QNM̂_XR5bX̂O[V̂Q]X5̂XO5QP_XO5]X5STXbM][NM̂_X5Q]N[̂[O_TQ_[gX5̂q5333p980;03̀4343̀p̀34̀n33R5̂Q
l̂_MVTQ75�>M̂cXT5GTMVXM[TXR5IXNX5[̂_MVTQ̂_M5]Q5MWP[SM5]M5SUQ̂MaQNM̂_X5]Q5bX̂_TQ_QhdXR5_M̂cX5Q5STMO_QT5QO5OMVP[̂_MO
[̂ZXTNQh�MOR5MN5ZQbM5]Q5[NSPV̂QhdX5QX5M][_QU5]X5STMVdX5MUM_T�̂[bX5̂q5p624343R5QSTMOM̂_Q]Q5SMUQ5MNSTMOQ5IUQTX5>̀C̀R
bX̂ZXTNM5]Xb̀5̂q539nrnrn75Qt5=N5TMUQhdX5QX5QTVPNM̂_X505;5BA5G<CKA5B=5=EF<=DC5BA>5CGC<=HLA>75MN5OPNQR5Q
MNSTMOQ5QUMVQ5WPM5X5STQYX5Z[\Q]X5̂X5[_MN54̀05]X5M][_QUR5XP5OMaQR5015][QOR5Q5SQT_[T5]Q5QOO[̂Q_PTQ5]X5bX̂_TQ_XR5SQTQ5Q5M̂_TMVQ
]XO5QSQTMUcXO5̂dX5e5TQYXfgMU5M5ZXVM5]Q5̂XTNQU[]Q]M5M5]X5POPQU5̂X5NMTbQ]X5]M5_MUMbXNP̂ [bQhdXR5SX[O5X5NQ[O5bXNPN5e5PN
STQYX5]M5M̂_TMVQ5]XO5QSQTMUcXO5]M5QX5NM̂XO5835][QO5i_M[Ò5EX5M̂_Q̂_XR5X5STQYX5STMg[O_X5̂X5M][_QU5M5̂X5_MTNX5]M5TMZMTm̂b[Q
e5Q]MWPQ]X5QXO5[̂_MTMOOM5]Q5Q]N[̂[O_TQhdX5M5̂Q]Q5[̂bXNPNR5SX[O5XuOMTgQ]XO5STQYXO5OMNMUcQ̂_MOR5Q_e5NM̂XTMOR5MN
][gMTOXO5M][_Q[O5bX̂Vm̂MTMO5]M5U[b[_Qh�MO5M\[_XOQO5]M5XP_TXO5vTVdXO5SiuU[bXOR5Q5M\MNSUX5]XO5STMV�MO5MUM_T�̂[bXO5̂qO50n24306
]X5F<=;G=R538243435]X5F<F5]Q50p�5<MV[dXR53r243435]X5F<F5]Q544�5<MV[dX5M506243435]X5IXNQ̂]X5]Q59�5<MV[dX5@[U[_QT5;
xQOM5C]N[̂[O_TQ_[gQ5]X5IPTQ]XR5X5WPM5QSQTM̂_MNM̂_MR5ÒN à̀R5]MNX̂O_TQ5Q5QbXUc[]Q5SMUX5NMTbQ]X̀5COO[NR5M̂_M̂]X5WPM5Q
TMVTQ5]MgM5SMTNQ̂MbMT̀5ut5=N5TMUQhdX5QX5QTVPNM̂_X545;5BA5G<CKA5B=5=Ej:A5BC>5kCF?<C>75Q5MNSTMOQ5QUMVQ5WPM5X5STQYX
Nl̂[NX5]M5Q̂_MbM]m̂b[Q5SQTQ5X5M̂g[X5]QO5ZQ_PTQOR5STMg[O_X5̂X5[_MN50ǹ45]X5M][_QUR5[O_X5eR5035][QO5i_M[O5MN5TMUQhdX5o5]Q_Q5]M
OMP5gM̂b[NM̂_XR5MO_f5MN5]MOQbXT]X5bXN5X5QT_̀59p5]Q5<MOXUPhdX5̂q5p842430r5]Q5Ĉ Q_MUR5WPM5STMgm5X5STQYX5]M5Q̂_MbM]m̂b[Q
Nl̂[NQ5]M5315sb[̂bXt5][QO5]Q5]Q_Q5]M5gM̂b[NM̂_X5]Q5ZQ_PTQ̀5CX5WPM5SQTMbMR5X5STQYX5]X5QT_̀59p5]Q5b[_Q]Q5<MOXUPhdX5_MN5X
XuaM_[gX5]M5VQTQ̂_[T5QX5bX̂OPN[]XT5PN5STQYX5Nl̂[NX5TQYXfgMU5]M5Q̂_MbM]m̂b[Q5QX5SQVQNM̂_X5SQTQ5WPM5OM5SXOOQ5bX̂ZMT[T5Q
ZQ_PTQR5Mg[_Q̂]XR5MgM̂_PQUNM̂_MR5NPU_Q5NXTQ_vT[Q5SXT5̂dX5_MT5_[]X5STQYX5OPZ[b[M̂_M5SQTQ5WP[_QT5OPQ5XuT[VQhdX̀5EdX5WPMT5][YMT
WPM5Q5MNSTMOQ5̂dX5SXOOQR5SXT5M\[Vm̂b[Q5bX̂_TQ_PQUR5MOSMb[QUNM̂_MR5M̂bQN[̂cQT5Q5ZQ_PTQ5bXN5PNQ5Q̂_MbM]m̂b[Q5NQ[XT̀
IX̂ZXTNM5MO_QuMUMb[]X5̂X5][OSXO[_[gX5NM̂b[X̂Q]X5MOOQ5Q̂_MbM]m̂b[Q5e5Nl̂[NQ5M5̂dX5Nf\[NQ̀5COO[N5OM̂]XR5SX]M5MOOQ
Q̂_MbM]m̂b[Q5OMT5QPNM̂_Q]QR5ÒN à̀R5bXN5ZPUbTX5̂ X5QT_̀5r3R5z:jR5]Q5HM[5ǹppp268R5WPM5QP_XT[YQ5Q5Q]N[̂[O_TQhdX5Q
MO_QuMUMbMT5QO5bX̂][h�MO5]M5SQVQNM̂_XR5M̂_TM5QO5WPQ[O5MO_f5X5STQYX5]M5SQVQNM̂_XR5X5WPQU5̂dX5]MgM5M\bM]MT5Q5835s_T[̂_Qt
][QÒ5A5STQYX5]M5035s]MYt5][QO5i_M[O5STMg[O_X5̂X5M][_QU5_QNueN5OM5aPO_[Z[bQ5MN5TQYdX5]QO5̂MbMOO[]Q]MO5XTVQ̂[YQb[X̂Q[O5]MO_M
vTVdXR5]M̂_TM5QO5WPQ[O5Q5Q̂fU[OM5]QO5ZQ_PTQO5SMUQ5VMO_dX5bX̂_TQ_PQU5M5X5_TyN[_M5Q]N[̂[O_TQ_[gX5̂MbMOOfT[X5QX5SQVQNM̂_X5]Q
]MOSMOQ̀5EMOOM5QOSMb_XR5gQUM5TMOOQU_QT5WPM5X5STQYX5Z[\Q]X5MN5̂XTNQ5[̂_MT̂Q5]X5_T[uP̂ QU5sQT_̀54qR5]Q5A>5̂q5n24304t5SQTQ5X
M̂g[X5]XO5STXbMOOXO5]Mg[]QNM̂_M5[̂O_TPl]XO5SQTQ5SQVQNM̂_X5]QO5]MOSMOQO5bX̂_TQ_PQ[O5e5]M5315][QO5i_M[O5Q̂_MO5]X
gM̂b[NM̂_XR5X5WPM5bX[̂b[]M5bXN5X5STQYX5]X5QT_̀59p5]Q5<MOXUPhdX5]Q5Ĉ Q_MUR5]M5NX]X5WPM5OM5bXM\[O_[TMNR5Z[bQT[Q
STQ_[bQNM̂_M5[NSXOOlgMU5SQTQ5Q5VMO_dX5bX̂_TQ_PQU5TMbMuMT5Q5ZQ_PTQR5Q̂QU[OQTR5[̂O_TP[T5X5STXbMOOX5M5M̂g[QT5SQTQ5SQVQNM̂_XR
_P]X5̂X5NMONX5][Q̀5:OOX5SXO_XR5M̂_M̂]X5WPM5X5M][_QU5̂dX5]MgM5OMT5NX][Z[bQ]X5̂MOOM5SX̂_X̀5bt5=N5TMUQhdX5QX5QTVPNM̂_X585w
BC5GA<FCx:H:BCB=75Q5MNSTMOQ5]MZM̂]M5WPM5X5STQYX5STMg[O_X5̂X5M][_QU5SQTQ5Q5SXT_Qu[U[]Q]M5̂PNeT[bQ5OMaQ5QU_MTQ]X5]M58
s_TmOt5][QO5i_M[O5SQTQ5Q_e5035s]MYt5][QO5i_M[OR5OXu5Q5QUMVQhdX5]M5WPM5MOOQ5XSMTQhdX5]MSM̂]M5]Q5Q_PQhdX5]M5QSM̂QO5]M5_TmO
Z[VPTQO5TMOSX̂OfgM[O5SMUX5_TyN[_M5]Q5SXT_Qu[U[]Q]MR5WPQ[O5OMaQNR5Q5M̂_[]Q]M5Q]N[̂[O_TQ]XTQR5Q5XSMTQ]XTQ5]XQ]XTQ5M5Q
XSMTQ]XTQ5TMbMS_XTQR5SXT_Q̂_X5̂dX5]MSM̂]M5î [bQ5M5M\bUPO[gQNM̂_M5]Q5gX̂_Q]M5]Q5MNSTMOQ5bX̂_TQ_Q]Q̀5AbXTTM5WPMR5WPQ̂_X
Q5MOOM5QOSMb_XR5X5M][_QU5QSM̂QO5TMSTX]PY[P5X5STQYX5UMVQUNM̂_M5]MZ[̂[]X5̂X5QT_̀518R5:R5�u�5]Q5<MOXUPhdX5̂q5rp3243395]Q
Ĉ Q_MÙ5=̂ _M̂]XR5QOO[NR5WPM5Q5TMVTQ5]MgM5SMTNQ̂MbMT̀5]t5=N5TMUQhdX5QX5QTVPNM̂_X5r5;5G<CKA5=z{D?A5GC<C5C5<=GA>:|}A
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QZTX̂_Q5QX5QT_̀58qR5~50qR5:R5]Q5HM[5]M5H[b[_Qh�MO5sHM[5̂q5ǹppp268t̀5GXTeNR5[̂ZXTNX5WPM5MOOM5STQYX5ZX[5]MZ[̂[]X5]M5QbXT]X5bXN
QO5̂ MbMOO[]Q]MO5XuOMTgQ]QO5MN5XP_TQO5bX̂_TQ_Qh�MO5]M5_MUMZX̂[Q5NvgMU5]MOOM5vTVdXR5Q5Z[N5]M5N[_[VQT5XO5MZM[_XO5]Q
[̂_MTTPShdX5]X5OMTg[hX5SXT5bX̂_Q5]Q5QPOm̂b[Q5]M5QSQTMUcX5SMUXO5NX_[gXO5]M5M\_TQg[X5]M5WPQUWPMT5̂Q_PTMYQR5[̂bUPO[gM5SMT]QR
TXPuX5XP5ZPT_XR5XP5]Q̂X5SXT5POX5[̂]Mg[]X5]X5QSQTMUcXR5NMONX5bXN5Q5STMg[OdX5]X5ZXT̂Mb[NM̂_X5]M5QSQTMUcXO5Q5_l_PUX5]M
uQb�PS̀5C]MNQ[OR5X5STQYX5e5X5NMONX5WPM5ZX[5]MZ[̂[]X5SQTQ5Q5M̂_TMVQ5]XO5MWP[SQNM̂_XO5̂X5[̂lb[X5]X5bX̂_TQ_XR5X5WPM5Z[bXP

Certidão COMPROVANTE DECISÃO IMPUGNAÇÃO PREGOEIRO (0786234)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 712



���������� �����	��


����������������������������������������������������������������� !�"��# ������$%%%�&

�����	��


����������������������������������������������������������������� !�"��# ������$%%%�& ���

'()*+,-./'*0/+-(.1*.)(+-(20+*0(+3.(+-/)(+-*0'*0/.45)(+-*062075(0-()0/8(1-/9:*0+/0;.<-18/0'(0)(.8/'*20'(0)*'*075(
*;1+*0;(=/0)/+5-(+9:*0'/0.(4./0;.(>1,-/0+*0('1-/=?0(@0A)0.(=/9:*0/*0/.45)(+-*0B0C0DAEFGHI0EI0JADKALMFNO0EA
NJNDAOPIQ0JNDN0RNKS0FJT0*0('1-/=0;.(>U075(0/0();.(,/08*+-./-/'/0'(>(.<03*.+(8(.20;(=*0)(+*,205)0;(.8(+-5/=0'(06BV
'/,075/+-1'/'(,0'(08/'/0-1;*0'(0/;/.(=W*0/0-X-5=*0'(0Y/8Z5;0;/./08/,*,0'(0'(3(1-*20([-./>1*20;(.'/2035.-*0*50.*5Y*?0N
();.(,/0(+-(+'(075(0*075/+-1-/-1>*0,*=181-/'*0;/./0/;/.(=W*,0'(0R/8ZC5;0\0([8(,,1>*203541+'*0'*05,5/=0+*0)(.8/'*0'(
-(=(8*)5+18/9:*0(0'/0./]*/Y1=1'/'(20;*1,0-/=075/+-1-/-1>*0*+(./.<0/0;.*;*,-/0'(0;.(9*,20(0'(3(+'(075(0*01'(/=0,(.1/05)
75/+-1-/-1>*0'(0BV0̂81+8*0;*.08(+-*@0'(0/;/.(=W*,0;/./0R/8Z5;?0L*0(+-/+-*20(,8=/.(9*075(0*075/+-1-/-1>*0'(06BV03*1
'(31+1'*0'(0/8*.'*08*)0/,0+(8(,,1'/'(,0*Y,(.>/'/,0()0*5-./,08*+-./-/9_(,0'(0-(=(3*+1/08(=5=/.0'(,,(0̀.4:*20/031)0'(
)1-14/.0*,0(3(1-*,0'/01+-(..5;9:*0'*0,(.>19*0;*.08*+-/0'/0/5,U+81/0'(0/;/.(=W*0;(=*,0)*-1>*,0'(0'(3(1-*20([-./>1*20;(.'/2
35.-*0*50.*5Y*?0N,,1)20+(,,(0;*+-*20-/)Y\)0\0'(,+(8(,,<.1*075/=75(.0/a5,-(?03@0A)0.(=/9:*0/*0/.45)(+-*0b0C0EN
DAQJILQNRcOcENEA0JAOI0ALdcI0EIQ0NJNDAOPIQ0eQ0NQQcQMfLKcN0MgKLcKNQT0/0();.(,/01);54+/+-(0/=(4/075(0/
.(,;*+,/Y1=1'/'(0;(=*0(+>1*0'*,0/;/.(=W*,08*)0'(3(1-*0h0/,,1,-U+81/0-\8+18/0'*03/Y.18/+-(0+:*0;*'(0.(8/1.0,*Y.(0/0();.(,/
8*+-./-/'/20'(>(+'*0*0('1-/=0,(.0.(-1318/'*20/-(+'(+'*C,(20/,,1)20/*,0;.(8(1-*,0'*0)(.8/'*0'/,0-(=(8*)5+18/9_(,0(0/*0Y*)
,(+,*?0A+-.(-/+-*201);*.-/0.(,,/=-/.075(0*0('1-/=20,?)?a?20+:*0)(+81*+/075(0*0(+>1*0'*,0/;/.(=W*,0'(3(1-5*,*,0;/./0/
/,,1,-U+81/0-\8+18/0,(a/0([(85-/'*0'1.(-/)(+-(0;(=/08*+-./-/'/208*+3*.)(0(+-(+'1)(+-*0'/01);54+/+-(?0L*0(+-/+-*20/
();.(,/08*+-./-/'/0'(>(0,(0.(,;*+,/Y1=1]/.0;(=/01+-(.)('1/9:*20/,0-./-/-1>/,0a5+-*0h0/,,1,-U+81/0-\8+18/0'*03/Y.18/+-(0;/./
.(/=1]/9:*0'*08*+,(.-*0*50/0,5Y,-1-519:*0'*,0/;/.(=W*,20+*08/,*0'(0'(3(1-*,0'(03/Y.18/9:*208*+3*.)(0=/5'*0()1-1'*0;(=/
/,,1,-U+81/0-\8+18/20>(]075(0*,0/;/.(=W*,0,:*0'(0,5/0;.*;.1('/'(?0N0.(4./0'*0('1-/=20,?)?a?20'(>(0,(.0)/+-1'/?0g0*075(0-(+W*
/01+3*.)/.?N-(+81*,/)(+-(?i0J(=*0([;*,-*20;/,,*0/0'(81'1.?0K*+,1'(./+'*0=(41,=/9:*0'(0.(4U+81/0'*0J.(4:*0A=(-.j+18*0(0/,
.(4./,0'*0N-*0K*+>*8/-̀.1*20/;̀,0*0;.*+5+81/)(+-*0'/0F+1'/'(0M\8+18/0(0.(41,-.*0'/,0,5/,0.(,;(8-1>/,08*+8=5,_(,0/08/'/
;*+-*0/Y*.'/'*0;(=*0.(75(.(+-(208*+W(9*0'/0c);54+/9:*0/*0A'1-/=0()0-(=/20(0+*0)\.1-*20LAkI0JDIdclALMI0)/+-(+'*
-*'/,0/,08*+'19_(,0'*0A'1-/=0(0N+([*,20JDAkHI0bmnopop0MDAnNO20ENMN0EA0NRADMFDN0EA0JDIJIQMNQ0EcN066bn6pnopop2
6qW0W*.<.1*0'(0R./,X=1/?0JDAkIAcDI

r
stuvwx

Certidão COMPROVANTE DECISÃO IMPUGNAÇÃO PREGOEIRO (0786234)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 713



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2020.
Srª Chefe SLC. 
 
Solitito a divulgação das certidões RESUMO DA

IMPUGNAÇÃO EMPRESA CLARO S/A e DECISÃO DO
PREGOEIRO, PREGÃO 69/2020, no sítio OFICIAL desta Corte
Eleitoral, respectivamente: 0786233;0786234.

 
Atenciosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 15/10/2020, às 09:44, 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
0786235 e o código CRC DED7C3ED.

0006731-10.2020.6.02.8000 0786235v1
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 19/2020

SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2020 às 9:00:00
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Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 30/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 10/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 15.749,02
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 31/2020
SEI 0010231-21.2019.6.02.8000

Data: 12/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total estimado :  R$ 189.269,52
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 33/2020
SEI 0008805-71.2019.6.02.8000

Data: 16/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - limpeza, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 9,74
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 25,55
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 3,44
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 20,00
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 39/2020
SEI 0004594-55.2020.6.02.8000

Data: 02/07/2020 às 14:00:00
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Objeto: Aquisição de material de consumo –  expediente - para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor global  estimado  para o lote 1 :  R$ 9.341,58
Valor global  estimado  para o lote 2 :  R$ 12.038,40
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 43/2020
SEI 0000575-52.2020.6.02.8000

Data: 13/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo – kit para execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 20.647,70
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 49/2020
SEI 0005763-77.2020.6.02.8000

Data: 18/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – Frigobares e Micro-ondas, conforme especificações descritas
neste edital e seus anexos.

Valor unitário estimado : Item 1: 839,99 e Item 2: R$ 420,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 55/2020
SEI 0006379-52.2020.6.02.8000

Data: 28/08/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme o edital e
seus anexos.

Valor unitário estimado item 01: 106,00
Valor unitário estimado item 02: 23,93
Valor unitário estimado item 03: 13,96
Valor unitário estimado item 04: 38,31

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 57/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 11/09/2020 às 9:00:00

Objeto: Contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus
anexos.

Valor estimado: R$ 12.550,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 60/2020
SEI 0008814-33.2019.6.02.8000

Data: 17/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ 110.076,97.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 61/2020
SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Data: 18/09/2020 às 09:00:00

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$ 3.699,30 e Item 5: R$
1.424,28.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

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.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 65/2020
SEI 0007133-91.2020.6.02.8000

Data: 1º/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã para funcionar como veículo de representação, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital.

Valor estimado: R$ 122.187,50
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Adiamento 

Número 66/2020
SEI 0003807-72.2020.6.02.8000

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
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento de interessado 01
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 01
Planilha de Formação de Preços

 

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
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Planilha de Formação de Preços

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
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 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Planilha de Formação de Preços

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.

Valor total  estimado: R$ 91.638,72
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Impugnação apresentada por empresa interessada
Resposta à impugnação

Número 70/2020
SEI 0006380-37.2020.6.02.8000

Data: 13/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme especificações
descritas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado (todos os itens): R$ 558.706,20
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 71/2020
SEI 0008002-54.2020.6.02.8000

Data: 14/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme especificações
descritas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado : R$ 229.880,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

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
Documentos:
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Gerenciar portlets
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Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

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.

Valor total  estimado : R$ 122.187,50
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 74/2020
SEI 0009320-72.2020.6.02.8000

Data: 21/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e prevenção, conforme as especificações do
Edital e seus anexos.

Valor total  estimado : R$ 288.165,90
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 75/2020
SEI 0006837-69.2020.6.02.8000

Data: 27/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente - notebooks, conforme especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total  estimado : R$ 400.009,77
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2020.
À PREG,
Após a publicação da Impugnação e sua resposta

no site do TRE/AL.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 15/10/2020, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0786983 e o código CRC F8D30DBA.

0006731-10.2020.6.02.8000 0786983v1

Despacho SLC 0786983         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 722



CLARO S.A  

END.: R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B - SANTO 

AMARO - SAO PAULO/SP – CEP: 04.709-110  
CNPJ.: 40.432.544/0001-47, na I.E: 114814878119 e na I.M.: 2.498.616-0– Fone: 02181-
2121-3062 Fax: 02181-2121-3165 

 

CLARO S/A 
Escritório Recife: Av. Agamenon Magalhães, 1114 –Parque Amorim - Recife - PE - CEP 52020-900 

Página 1 de 6 

 

PROPOSTA DE PREÇOS – PREGÃO nº 069/2020 - PROCESSO Nº 0006731-
10.2020.6.02.8000 

A empresa Claro S.A, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 40.432.544/0001-47 e Inscrição Estadual 
n.º 114814878119 estabelecida com sede na R HENRI DUNANT, Nº 780 - TORRE A E TORRE B 
– SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP - CEP 04.709-110, apresenta proposta de preços para a 
prestação de serviços SMP, conforme características semelhantes ao Termo de Referência 
enviado, conforme a seguir:  

1) OBJETO: contratação de empresas especializadas na prestação, de forma contínua, de 
serviço de telecomunicações, na modalidade de Telefonia Móvel Pessoal, para atender às 
necessidades do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – CNPJ: 06.015.041/0001-38, 
conforme detalhamento a seguir:  

Contratação de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas 
modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser 
executado de forma contínua, conforme as especificações e condições constantes deste 
instrumento e seus anexos.  

O Serviço Móvel Pessoal (SMP) compreende o serviço de telecomunicações móvel terrestre de 
interesse coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis ou destas para outras 
redes de telecomunicações de interesse coletivo, além de serviços de valor agregado como 
mensageria e caixa postal através dos dispositivos contratados. 

Descrição:  

O presente Pregão tem por objeto a 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. 

 

Proposta de Preços: 

 

PREÇO: R$ 81,23 por linha, cobrados mensalmente, já incluso todos os impostos.  
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ITEM 

DESCRIÇÃO BÁSICA QUANT VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 
PARA 24 

MESES 
1 Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:  

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo 
ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e 
longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados 
(ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 
acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, 
fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em 
comodato.  
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para 
acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp 

liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.  
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou 
superior;  
d) Tecnologia GSM ou superior;  
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco 
(backup);  
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos 
seguintes municípios do Estado de Alagoas: ATALAIA, 
PENEDO, UNIÃO DOS PALMARES, CACIMBINHAS, 
SÃO SEBASTIÃO e ARAPIRACA.  

 

07 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 81,23 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

R$ 
13.646,64 

 

2  
Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo:  
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone 
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais 
(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS 
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming 
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 
secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato.  
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para 
acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo 
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da 
franquia.  
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou 
superior;  
d) Tecnologia GSM ou superior;  
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco 
(backup);  
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos 
seguintes municípios do Estado de Alagoas: MACEIÓ, 
RIO LARGO, MARECHAL DEODORO e SÃO LUÍS 
DO QUITUNDE.  

  

08 

 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 81,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 
15.596,16 
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6 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 
incluindo:  
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone 
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais 
(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS 
ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming 
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 
secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e 
SIMCards, ambos em comodato.  
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, 
para acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo 
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo 
da franquia.  
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G 
ou superior;  
d) Tecnologia GSM ou superior;  
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 
branco (backup);  
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, 
nos seguintes municípios do Estado de Alagoas: 
PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE AÇÚCAR, 
MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA 
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO 
PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE.  

   

 

09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 81,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 
17.545,68 
 

 

 

GLOBAL DA PROPOSTA EM 24 MESES - ITEM 01 (em algarismo e por extenso): R$ 13.646,64 
(Treze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) 

GLOBAL DA PROPOSTA EM 24 MESES - ITEM 02 (em algarismo e por extenso): R$ 15.596,16 
(Quinze mil, quinhentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) 

GLOBAL DA PROPOSTA EM 24 MESES - ITEM 06 (em algarismo e por extenso): R$ 17.545,68 
(Dezessete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) 

 
Especificação mínima do Smartphone fornecido em comodato 

 
I. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão contratados com o 

fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de comodato, de SIMCards e 
aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e respeitando as seguintes especificações 
mínimas: 
 

a. Aparelho Smartphone homologado pela Anatel, com sistema operacional Android 9 ou 
IOS 10. 
b. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/190 0 MHz). 
c. Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no mesmo aparelho. 
d. Rede de dados 3G/4G nos padrões autorizados pela ANATEL. 
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e. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 2,0 GHz ou de 8 núcleos (Octa-
Core) com velocidade de 1,6 GHz. 
f. Memória de armazenamento interna de 32 GB. 
g. Memória RAM de 3 GB. 
h. Tamanho de tela de 5 Polegadas na diagonal, com touchscreen e multitouch. 
i. Bateria tipo lítio, com capacidade de 3.000 mAh. 
j. Câmera traseira com 12 MegaPixels e câmera frontal com no mínimo 5 MegaPixels. 
k. Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi fi (802.11 b/g/n), roteador wi fi, Bluetooth 4.2 ou 
superior, conexão com PC via USB. 
l. Sensor de GPS e de autorrotação de tela. 
m. Leitor de impressões digitais. 
n. Acessórios: carregador bivolt, fones de ouvido, cabo USB, extrator de chip (quando 
aplicável), manual de instruções de uso do aparelho em português (impresso em papel ou 
online). 
o. Funcionalidade: vibração, viva voz, conferência, registro de chamadas 
discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião, chamada em 
espera, Browser com suporte a html/HTML5, predição de texto, acesso ao celular por senha 
e impressão digital, suporte a conta de e mail, visualização de documentos (tipo doc, xls, 
pdf), localização do celular para o caso de perda ou roubo, quando disponível pelo sistema 
operacional. 
 
p. SIMCard com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e nano-SIM card (4FF), no 
padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, compatível com os smartphones fornecidos. 
II. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, 
não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou recondicionadas de fábrica, e ainda, 
disponibilizados com a respectiva linha, em embalagem contendo todos os acessórios 
disponibilizados pelo fabricante, com garantia mínima de 01 (um) ano do próprio fabricante 
e apresentados ao Gestor do Contrato para aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao 
usuário final. 
III. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da CONTRATADA, devendo 
ser recolhidos p 

 
MODELO USADO COMO REFRÊNCIA PARA ESSA PROPOSTA, DE ACORDO COM A 
DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO:  
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VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de apresentação da 
proposta.  

DECLARAMOS que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas 
incidentes, tais como: custos diretos e indiretos para o fornecimento dos produtos, impostos, 
taxas, seguros, fretes, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste Edital. 

REPRESENTANTE LEGAL DA CLARO 

Representante Legal e para Contratos da Claro 

Nome: Ademir Batista da Silva Junior 
Brasileiro, Casado 
CPF/MF: 020.013.834-01 
Carteira Identidade: 4.939.993 SSP/PE 
Cargo/Função: GC – Gerente Executivo de Contas Sênior 
Endereço Comercial: Avenida Agamenon Magalhães 1114, Parque Amorim - Recife - PE - 
CEP: 52020-900 
Endereço Residencial: Rua Teles Júnior, 125 –Apto 201 – Aflitos – Recife – PE – CEP: 
52.050-375 
Fone: 81 2121-3062 / Celular: 81 99171-2112 
E-mail: ademir.sjunior@embratel.com.br 
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DADOS BANCÁRIOS DA CLARO 

Dados Bancários 

Banco do Brasil - N° 01 
N° da Agência: 3070-8 
Conta Corrente: 6014-3 

 
 
Central de Atendimento Corporativo: Nº 0800 721 10 21 
 

Recife, 16 de outubro de 2020. 

Atenciosamente, 
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Informações Gerais

Nome de MKT LG K41S Clique no código do modelo

Nome de Projeto DH15

Modelo LM-K410BMW

Tipo de produto Smartphone

Atualizado em segunda-feira, 6 de abril de 2020

Disponível em June ' 2020

Data do lançamento segunda-feira, 1 de junho de 2020

Preço de lançamento  R$                                                                                                                    1.199,00 

Destaques

taque

taque

Opção de chip

Slot 2      

Formato do chip Nano-SIM      

Tipo do Chip 4FF      

Formato do aparelho       

Barra Toushscreen Sim

Tipo do teclado       

Virtual Sim      

Conectividade e rede

Download 300 Mbps      

Upload 50 Mbps      

EDGE Downlink e Uplink      

GPRS Downlink e Uplink      

Terminal 2G 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz      

Terminal 3G 850Hz/900MHz/1.900MHz/2.100MHz      

Terminal 4G B3, B1, B7, B40, B5, B28      

Categoria 4G Cat 6      

Medidas

Medidas do aparelho (AxLxP) em mm 165.78 x 76.46 x 8.25MM

Peso do aparelho (com bateria - gramas) 189G

 

Medidas da caixa unitária (AxLxP) em mm 174 x 91 x 58mm

Peso da caixa unitária (gramas) 74.5g

Peso do Kit 378.5g

 

Quantidade de itens caixa master (unidade) 5

Medidas da caixa master (AxLxP) em mm 300 x 92 x 176

Peso da caixa master (Vazia - gramas) 105g

Peso da caixa master (gramas) 1892.5g

 

Paletização

Material

Tipo Plástico

Imagem, Áudio e Vídeo

Imagem BMP, WBMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, JPS, MPO     

Áudio     

Vídeo     

       

Sistema Operacional        

Android 9.0 Pie     

Smartphone K41S ( LM-K410BMW ) 3GB/32GB, Tela de 6,55" V- Notch HD+ 20:9, Inteligência Artificial, Resistente a impactos, Câmera Quadrupla 13MP+5MP+2MP+2MP, Selfie de 8MP, Bateria de 4,000 
mAh e Processador Octa-Core 2.0 – Preto

Smartphone K41S ( LM-K410BMW) 3GB/32GB, Tela de 6,55" V- Notch HD+ 20:9, Inteligência Artificial, Resistente a impactos, Câmera Quadrupla 13MP+5MP+2MP+2MP, Selfie de 8MP, Bateria de 4,000 
mAh e Processador Octa-Core 2.0 – Titânio

File Format:
MP3, WMA, AAC, AMR, FLAC, WAV, MIDI, OGG, AIFF, M4A
Codecs:
AAC/AAC+/EAAC+/MP3/FLAC/ALAC/PCM/AMR/Vorbis/WMA/OPUS

File Format:
3GP, MP4, AVI, ASF, MPG, MKV, Webm, FLV, TS, OGM
Codecs:
H.264(BP/MP/HP), AVC, H.263, MPEG4(SP/ASP), VP8, VP9, XviD, HEVC(MP), MJPEG, THEORA
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Processador        

Octa Core 2.0GHz Media Tek MT6762     

Navegador        

Google Chrome     

Câmera        

Recursos fotográficos câmera principal 13Mp+5Mp+2Mp+2Mp       

Foco Automático       

Enquadramento da foto SIM       

HDR SIM       

Temporizador SIM       

Cheese shot SIM       

Flash LED       

Modo Automático       

Recursos fotográficos câmera frontal 8Mp       

Foco Automático       

Cheese Shot SIM       

Temporizador SIM       

Foto espelhada SIM       

Modo Automático      

Flash Frontal Virtual       

Resolução filmadora principal 1080p       

Foco Automático       

Temporizador SIM       

Modo de gravação Automático       

Flash -       

Resolução filmadora frontal 1080p       

Modo de gravação Automático       

       

Memória        

Interna 32GB       

RAM 3GB       

Externa Micro SD       

Cartão de memória compatível 2TB       

       

Tela        

Tamanho 6.55" 20:9      

Resolução       

Tecnologia TFT       

 

Recursos

Bluetooth Bluetooth 5.0

NFC

Conexão USB Type C 

Wi-fi 802.11 b/g/n

Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac

Função Modem

TV Digital

Visualização (Word, Excel, PPT, PDF)

E-mail (POP3/IMAP4/SMTP/Exchange)

A-GPS

Viva voz

USB OTG

Carregamento Rápido

Caneta

IP 68

MIL SPEC

FINGER PRINT 

Alarme

Calculadora

Cronômetro

Calendário

Horário Mundial

Viva voz

Chamada em espera

Discagem rápida

Registro de chamadas

Chamada por comando de voz

Alerta vibratório

Infravermelho (QRemote)

Gravador de voz

Rádio

 

Outros

Botão Google Assistente, MIL-STD 810G ,DTS-X, Inteligência Artificial

Sensores

Acelerômetro

Giroscópio

Magnetômetro Informação Pendente

Proximidade

Luz

Barômetro

 

Bateria

4,000mAh 

Conector USB-C

Sim

Kit Básico

Aparelho LM-K410BMW, Adaptador de viagem, Cabo de dados, Fone de ouvido, Manual do usuário, Pino para ejeção da bandeja do SIM card, Jelly case. 

Informações fiscais

Classificação (NCM) 8517.12.31

Cest Code 21.053.01

CST 410

PIS 1,65%

COFINS 7,60%

IPI 15%

IVA 46%

TAC CODE 35862010, 35479111, 35632511

Código de Homologação ANATEL 05400-19-01003

Cores disponíveis

Preto e Titânio

PPB

Informação: Portaria 769, de 13/12/2001 – DOU 14/12/2001

Link MCTIC Link MCTIC

Descrição do produto – NFe Fornecedor Sufixo Cor EAN

APARELHO / TERMINAL PORTÁTIL LM-K410BMW LM-K410BMW.ABRABK Preto 7893299913990

APARELHO / TERMINAL PORTÁTIL LM-K410BMW LM-K410BMW.ABRATN Titânio 7893299913969

APARELHO / TERMINAL PORTÁTIL LM-K410BMW LM-K410BMW.AVIVTN Titânio 7893299913983

720 x 1600 HD+ 
V notch

http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos;jsessionid=81E4DF8DF09DAB84C653DE20AC2A62B9?
empresa=&cnpj=01166372000155&produto=Terminal+port%C3%A1til+de+telefonia+celular
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APARELHO / TERMINAL PORTÁTIL LM-K410BMW LM-K410BMW.AVIVBK Preto 7893299914010

APARELHO / TERMINAL PORTÁTIL LM-K410BMW LM-K410BMW.ACLRBK Preto 7893299914003

APARELHO / TERMINAL PORTÁTIL LM-K410BMW LM-K410BMW.ACLRTN Titânio 7893299913976

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0
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Número da Certidão: CI - 2261230/2020 Válida até: 31/12/2020

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho,

para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos

termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer

modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social:  CLARO S.A.

CNPJ: 40.432.544/0001-47

Endereço: Rua HENRI DUNANT, 780 TORRES A E B
SANTO AMARO
04709-110 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 0481194         Data do registro: 11/09/1996

Capital Social:  R$ *************18.722.518.418,04 reais

Observação:

Sem restrições

Objetivo Social:

"I- Implantar, operar e prestar o Serviço Móvel Pessoal, com observância dos termos de 
autorização expedidos pela Agência Nacional de Telecomunicações, no Brasil e no Exterior; II- 
Explorar a compra, venda, locação e cessão de uso de meios e equipamentos a qualquer título, 
bem como a importação e a exportação de equipamentos, aparelhos e acessórios, e a prestação de 
serviços necessários ou úteis às atividades compreendidas no objeto social bem como a exploração 
de serviços de valor adicionado, preparatórios, correlatos, suplementares ao Serviço Móvel Pessoal; 
III- Explorar os negócios de licenciamento e cessão de direito de uso de softwares e outros 
conteúdos, venda e locação on line, por download e/ou outros meios, de filmes, músicas e outros 
conteúdos e obras intelectuais; IV- Atuar como representante comercial e/ou intermediador de 
negócios relacionados às atividades compreendidas no objeto social. V- Participar no capital de 
outras sociedades, entidades, associações e/ou consórcios, no Brasil ou no Exterior e/ou exercer o 
controle de sociedades exploradoras do Serviço Móvel Pessoal, Serviço Móvel Celular e outras 
modalidades de serviços de telecomunicações em geral, na conformidade das concessões, 
autorizações e permissões que lhes forem outorgadas; e, VI- Prestar os serviços de engenharia de 
telecomunicações; VII - Prestar outros serviços de telecomunicações, além do disposto acima, tais 

Processo (Sipro):        F-001098/1996 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
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como Serviço de Telefonia Fixa Comutada, Serviços de Comunicação Multimídia, Prestação de 
Serviço de TV por assinatura, bem como a exploração de serviços de valor adicionado, 
preparatórios, correlatos, suplementares a esses serviços. "

Responsável(is) Técnico(s):
Nome: PAULO JOSE GARCIA GUIMARAES

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 5060107529

Registro Nacional: 2605094979

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 25/07/2008

Nome: ASAO KIKUCHI

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 0601719659

Registro Nacional: 2603699903

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 13/10/2016

Nome: MARCO ANTONIO CLINI ROCCO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 0600984974

Registro Nacional: 2603568558

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 13/10/2016

Nome: MARCOS AUGUSTO DOS REIS

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
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Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 5060394503

Registro Nacional: 2603572288

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 13/10/2016

Nome: MARCOS KOITI ISHIY

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 5060237032

Registro Nacional: 2603679031

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 13/10/2016

******************************************************************************

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da

empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer

alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 73f4becf-40a7-4dac-bdd6-bf4d40085ce7.

Situação cadastral extraída em 06/03/2020 11:13:49.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI SUL, situada à Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK 
HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911, ou procure 
a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de março de 2020
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PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações 

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações 

Avenida Senador Vitorino Freire, Nº 2001, Areinha, São Luís - Maranhão, CEP 65030-015, Fone: (98) 2109 - 9566 

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16º REGIÃO, Entidade de Direito 
Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.608.631/0001-93, com endere-
ço na Av. Vitorino Freire, nº 2001, Bairro da Areinha, em São Luis – MA, por seu 
Diretor de Informática, ATESTA para os devidos fins e para prova junto aos ór-
gãos Públicos, que a empresa CLARO S/A, inscrita no CNPJ Nº 40.432.544/0001-
47, estabelecida à rua HENRI DUNANT, 780, TORRE A E TORRE B, SANTO AMA-
RO,SAO PAULO, SP, CEP 4709-110, presta a este Tribunal serviço de telefonia 
móvel pessoal (SMP) e serviços de dados, com fornecimento de smartphones e 
modens 4G em regime de comodato para cada acesso habilitado, do tipo 
pós-pago, modo digital. 

Conforme contrato TRT16 16ª Região Nº 008/2015 (P.A. 7061/2013) cujo 
objeto é prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Serviços de 
Dados, com fornecimento de smartphones, tablets, phablets e modens 4G, em 
regime de comodato para 180 (cento e oitenta) linhas de voz, 150 (cento e 
cinquenta) pacotes de dados ilimitados, com tecnologia 4G e 10 (dez) paco-
tes de dados ilimitados com modem 4G e 72 (setenta e dois) pacotes de da-
dos ilimitados com Tablet 4G, do tipo Pós-Pago, modo digital, para atender às 
necessidades do CONTRATANTE, do período de 13 de abril de 2015 a 12 de a-
bril de 2016. Ademais, o ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO TRT 16 Nº 08/2015, do pe-
ríodo de 13 de abril de 2016 a 12 de abril de 2017 e o ADITIVO Nº 02 AO CON-
TRATO TRT 16 Nº 08/2015, do período de 13 de abril de 2017 a 12 de abril de 
2018. 

Os supracitados contrato e aditivos podem ser obtidos por meio do en-
dereço 
www.trt16.jus.br/site/index.php?acao=conteudo/contas/contratosAditivos.php 

 
Além disso, atestamos, ainda, que os serviços estão sendo executados 

de acordo com o contrato, não existindo, em nossos registros, até a presente 
data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com suas obri-
gações assumidas.  

 
São Luís (MA), data e assinado digitalmente. 
 
 
 
 
 

 
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio 

Gestor do Contrato 

e-mail: claudio.sampaio@trt16.jus.br 
 

Stanley Araujo de Sousa 

Fiscal do Contrato 

e-mail: stanley.sousa@trt16.jus.br 
 

 

STANLEY ARAUJO 

DE 

SOUSA:308161860

Assinado de forma digital por STANLEY ARAUJO 

DE SOUSA:308161860 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade 

Certificadora da Justica - AC-JUS, ou=Cert-JUS 

Institucional - A3, ou=Tribunal Regional do 

Trabalho 16 Regiao-TRT16, ou=Servidor, 

cn=STANLEY ARAUJO DE SOUSA:308161860 

Dados: 2017.10.18 14:00:13 -03'00'

Claudio Henrique 

Carneiro 

Sampaio:308161904

Assinado de forma digital por Claudio Henrique 

Carneiro Sampaio:308161904 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora 

da Justica - AC-JUS, ou=Cert-JUS Institucional - A3, 

ou=Tribunal Regional do Trabalho 16 Regiao-TRT16, 

ou=Servidor, cn=Claudio Henrique Carneiro 

Sampaio:308161904 

Dados: 2017.10.19 08:02:55 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2020.
Sr. Servidor responsável pela elaboração do

TERMO DE REFERÊNCIA PE 69/2020.
 
Solicito de V.Sª o pronunciamento quanto à

conformidade técnica da proposta de preços e documentos
apresentados pela EMPRESA CLARO S/A, ITENS 1,2 e 6,
eventos abaixo em destaque:

 
PROPOSTA DE PREÇOS:0787965
DOCUMENTOS TÉCNICOS: 0787966
 
A sessão do Pregão será reaberta no dia 19/10/2020

às 14 horas.
 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 17/10/2020, às 08:36, 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
0787967 e o código CRC 667492D0.

0006731-10.2020.6.02.8000 0787967v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
 
À PREG.

 
Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0787967,

verificamos que, s.m.j., tanto a Proposta de Preços (doc.
nº 0787965) quanto os documentos de Qualificação Técnica
(doc. nº 0787966) atendem às especificações do Edital.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 19/10/2020, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 19/10/2020, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DELÚSIO JOSÉ SANTOS ANDRADE, Chefe
de Cartório, em 19/10/2020, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0788704 e o código CRC 6C4D5850.

0006731-10.2020.6.02.8000 0788704v1
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

40.432.544/0001-47

01/12/2019 a 31/12/2019

CLARO S/A

Versão: 7.0.4SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

35300145801

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

LIVRO DIÁRIO GERAL  268

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

8C.D6.7F.43.E6.2C.E6.2C.59.59.20.3D.D0.AB.F0.F4.28.C5.56.B6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 40432544000147 CLARO S
A:40432544000147 57992712001943046 13/06/2019 a

12/06/2022 Sim

Contador 72827890968 RICARDO BASSO
GAINO:72827890968

442375476973440242
0

09/02/2018 a
08/02/2021 Não

NÚMERO DO RECIBO:

8C.D6.7F.43.E6.2C.E6.2C.59.59.20.3D.
D0.AB.F0.F4.28.C5.56.B6-7 em às04/07/2020 11:46:13

9C.4D.0B.EF.E1.6D.56.89
96.3D.08.E4.D1.5D.8E.67

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

CLARO S/A

01/12/2019 a 31/12/2019 40.432.544/0001-47

Número de Ordem do Livro: 268

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CLARO S/A

NIRE 35300145801

CNPJ 40.432.544/0001-47

Número de Ordem 268

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO GERAL

Município SAO PAULO

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

23/04/1992

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

93949997

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CLARO S/A

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO GERAL

Número de ordem 268

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

93949997

Data de inicio 01/12/2019

Data de término 31/12/2019

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.4 do Visualizador 1Página 1 de
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

CLARO S/A

01/12/2019 a 31/12/2019 40.432.544/0001-47

Número de Ordem do Livro: 268

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ 140.448.620-87

N° de Série do Certificado 57992712001943046

Nome do Signatário CLARO S A:40432544000147

Autoridade Certificadora Emissora AC SERASA RFB v5

Validade 13/06/2019 a 12/06/2022

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 728.278.909-68

N° de Série do Certificado 4423754769734402420

Nome do Signatário RICARDO BASSO GAINO:72827890968

Autoridade Certificadora Emissora AC SERASA RFB v5

Validade 09/02/2018 a 08/02/2021

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.4 do Visualizador 1Página 1 de
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

CLARO S/A

01/12/2019 a 31/12/2019 40.432.544/0001-47

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 268

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

        Receita operacional, líquida R$ 34.638.296.721,11R$ 29.503.900.493,24

        (-) Custo dos serviços prestados e
mercadorias vendidas R$ (19.040.051.264,91)R$ (19.433.535.204,92)

      Lucro bruto R$ 15.598.245.456,20R$ 10.070.365.288,32

      (-) Despesas comerciais R$ (7.282.743.373,15)R$ (6.926.261.836,54)

      (-) Despesas gerais e administrativas R$ (2.695.931.819,57)R$ (2.266.523.601,50)

      (-) Resultado de equivalência patrimonial R$ (10.979.644,30)R$ 448.382.135,45

      Outras receitas operacionais, líquidas R$ 520.875.427,63R$ 3.331.297.089,34

    Lucro antes do resultado financeiro e do
imposto de renda e contribuiç R$ 6.129.466.046,81R$ 4.657.259.075,07

    Receitas financeiras R$ 844.253.587,54R$ 1.742.931.732,93

    (-) Despesas financeiras R$ (4.445.954.656,50)R$ (4.605.039.406,49)

  Resultado antes do imposto de renda e
contribuição social R$ 2.527.764.977,85R$ 1.795.151.401,51

  (-) Imposto de renda e contribuição social
correntes R$ (351.296.402,22)R$ (477.394.337,89)

  (-) Imposto de renda e contribuição social
diferidos R$ (403.920.043,13)R$ 49.047.741,45

Lucro líquido do exercício R$ 1.772.548.532,50R$ 1.366.804.805,07

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.4 do Visualizador 1Página 1 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

CLARO S/A

01/12/2019 a 31/12/2019 40.432.544/0001-47

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 268

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

TOTAL DO ATIVO R$ 75.705.888.695,15R$ 71.103.507.981,75

 Ativo circulante R$ 9.557.066.546,42R$ 13.093.978.850,85

  Caixa equivalente de caixa R$ 132.627.301,91R$ 62.843.917,69

  Contas a receber liquidas R$ 4.764.486.900,08R$ 4.733.118.869,92

  Partes relacionadas R$ 2.269.085.710,67R$ 3.879.085.339,93

  Estoques R$ 295.801.156,98R$ 338.359.774,08

  Tributos a recuperar, líquidos R$ 548.643.395,54R$ 2.810.965.861,48

  Despesas antecipadas R$ 989.317.573,73R$ 802.963.757,96

  Outros ativos contratuais R$ 224.788.586,78R$ 262.931.594,94

  Ativo atuarial R$ 135.928.073,64R$ 0,00

  Outros ativos R$ 196.387.847,09R$ 203.709.734,85

 Ativo não circulante R$ 66.148.822.148,73R$ 58.009.529.130,90

  Tributos a recuperar, líquidos R$ 1.836.304.907,10R$ 1.739.320.688,94

  Tributos diferidos, líquidos R$ 7.333.060.018,78R$ 7.456.970.444,30

  Depósitos judiciais R$ 3.373.656.175,60R$ 3.288.027.348,16

  Ativo atuarial R$ 205.175.926,36R$ 393.675.000,00

  Despesas antecipadas R$ 1.170.325.813,82R$ 901.583.459,93

  Outros ativos contratuais R$ 11.883.344,27R$ 21.950.986,06

  Outros ativos R$ 81.035.915,79R$ 156.946.456,44

  Investimentos R$ 1.407.276.284,09R$ 1.322.423.798,02

  Imobilizado R$ 40.662.736.959,19R$ 32.399.068.679,92

  Intangível R$ 10.067.366.803,73R$ 10.329.562.269,13

Total do Passivo R$ 75.705.888.695,15R$ 71.103.507.981,75

 Passivo circulante R$ 16.646.887.751,21R$ 20.088.588.919,28

  Fornecedores e outras contas a pagar R$ 8.772.706.869,72R$ 10.413.497.245,36

  Empréstimos, financiamentos e debêntures R$ 1.533.502.661,78R$ 2.480.463.580,88

  Obrigações fiscais, líquidas R$ 86.603.736,39R$ 101.908.855,03

  Provisões R$ 478.409.333,11R$ 424.942.256,21

  Partes relacionadas R$ 3.778.398.632,88R$ 6.041.790.100,27

  Receitas diferidas R$ 50.822.525,18R$ 79.029.219,69

  Passivo atuarial R$ 14.562.678,24R$ 16.216.035,73

  Passivo de arrendamento R$ 1.519.640.269,36R$ 0,00

  Outras obrigações R$ 412.241.044,55R$ 530.741.626,11

 Passivo não circulante R$ 42.722.516.408,12R$ 35.906.310.307,71

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.4 do Visualizador 2Página 1 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

CLARO S/A

01/12/2019 a 31/12/2019 40.432.544/0001-47

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 268

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  Fornecedores R$ 769.880.326,33R$ 341.578,91

  Empréstimos, financiamentos e debêntures R$ 4.555.078.247,78R$ 2.601.198.434,82

  Obrigações fiscais, líquidas R$ 145.018.101,98R$ 145.017.918,58

  Provisões R$ 7.400.399.401,84R$ 7.178.192.746,65

  Partes relacionadas R$ 22.336.815.143,17R$ 24.221.616.764,41

  Passivo atuarial R$ 2.356.883.672,05R$ 1.486.564.345,34

  Passivo de arrendamento R$ 4.724.383.168,98R$ 0,00

  Receitas diferidas R$ 125.232.167,19R$ 151.031.610,60

  Outras obrigações R$ 308.826.178,80R$ 122.346.908,40

 Patrimonio Liquido R$ 16.336.484.535,82R$ 15.108.608.754,76

  Capital social R$ 18.738.787.871,39R$ 18.722.518.418,04

  Reserva de capital R$ 1.203.489.147,97R$ 1.219.758.601,32

  (-) Reserva de lucros R$ 18.292.290,40R$ (8.090.099,16)

  (-) Outros resultados abrangentes R$ (736.029.523,29)R$ (195.550.697,34)

  (-) Prejuízos acumulados R$ (2.888.055.250,65)R$ (4.630.027.468,10)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.4 do Visualizador 2Página 2 de
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CLARO S.A.
CNPJ/MF nº 40.432.544/0001-47 - NIRE 35.300.145.801

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 15 de Abril de 2020
1. Data, Hora e Local: Realizada em 15 de abril de 2020, às 09:00h, na sede da Claro S.A. (“Companhia”), situa-
da na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, nº 780, Torres A e B, Santo Amaro, CEP 04709-110. 
2. Convocação: Anúncios publicados, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, Jornal Valor Econômico, nas 
edições dos dias 07, 08 e 09 de abril de 2020 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 07, 
08 e 09 de abril de 2020. Os referidos anúncios encontram-se sobre a mesa à disposição dos interessados, tendo 
sido dispensada a leitura e a transcrição dos mesmos. 3. Presenças: Presentes os acionistas da Companhia, re-
presentando mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital com direito a voto, conforme registros e assinatu-
ras constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente, também, o Sr. Roberto Catalão 
Cardoso, representando a administração da Companhia, e o Sr. Bruno Franco Bianchi, representante dos audito-
res independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S/S. 4. Mesa: Nos termos do artigo 7º, §1º, do Esta-
tuto Social, presidiu os trabalhos o Diretor da Companhia, Sr. Roberto Catalão Cardoso, que convidou o Sr. André 
Santos Correia para secretariar os trabalhos. 5. Ordem do Dia: I. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administra-
ção, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2019; (iii) discutir e votar a reeleição dos membros do Conselho de  
Administração; II. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) fixar a remuneração global anual da administração 
da Companhia para o exercício de 2020; (v) homologar o aumento de capital social da Companhia aprovado pelo 
Conselho de Administração no exercício social de 2019; e (vi) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Com-
panhia. 6. Deliberações: Foram adotadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos acionistas presentes 
à Assembleia: 6.1. Os Senhores Acionistas autorizaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e que 
a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, como facultam, respectiva-
mente, os §§1º e 2º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 6.2 Os Senhores Acionistas aprovaram a dispensa da leitu-
ra das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Financeiras, tendo em vista já serem os mesmos do conhecimento de todos os acionis-
tas presentes. 6.3. Em Assembleia Geral Ordinária: 6.3.1. Os Senhores Acionistas aprovaram, sem ressalvas, as 
Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercí-
cio social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicados no Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, ambos na edição de 25 de março de 2020. 6.3.2. Considerando que o lucro líquido apurado 
no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi integralmente absorvido à conta de Prejuízos Acumula-
dos, os Senhores Acionistas aprovaram a não distribuição de dividendos pela Companhia. 6.3.3. Face ao término 
do prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração, os Senhores Acionistas aprovaram a reeleição 
dos atuais membros do Conselho de Administração, os Senhores: (i) Daniel Hajj Aboumrad, mexicano, casado, 
administrador de empresas, portador do passaporte mexicano nº G14320891, inscrito no CPF/MF sob o nº 
060.421.297-67, residente e domiciliado no Lago Zurich, n° 245, Edificio Telcel, Colonia Ampliación Granada, 
Delegación Miguel Hidalgo, México, C.P. 11529, D.F, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, 
permanecendo vago o cargo de suplente; (ii) Carlos José García Moreno Elizondo, mexicano, casado, econo-
mista, portador do passaporte mexicano nº G24464916, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.421.247-06, residente e 
domiciliado no Lago Zurich, n° 245, Edificio Telcel, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Mé-
xico, C.P. 11529, D.F, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, permanecendo vago o 
cargo de suplente; (iii) Alejandro Cantú Jiménez, mexicano, casado, advogado, portador do passaporte mexica-
no nº G18666954, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.421.307-73, residente e domiciliado em Lago Zurich, nº 245, 
Edificio Telcel, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, C.P. 11529, D.F, para o cargo de 
Conselheiro e seu suplente Daniel Alejandro Tapia Mejía, mexicano, casado, advogado, portador do passaporte 
mexicano nº G25400559, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.680.397-14, residente e domiciliado no Lago Zurich, n° 
245, Edificio Telcel, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, C.P. 11529, D.F.; (iv) Oscar 
Von Hauske Solis, mexicano, casado, contador, portador do passaporte mexicano nº G16179650, residente e 
domiciliado em Lago Zurich, n° 245, Edificio Telcel, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, 
México, C.P. 11529, D.F, para o cargo de Conselheiro, permanecendo vago o cargo de suplente; (v) Alberto de 
Orleans e Bragança, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Rio de 
Janeiro OAB/RJ sob o n° 39.678 e no CPF/MF sob o nº 416.047.507-82, residente e domiciliado na Cidade e Es-
tado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Presidente Wilson nº 231, 23º andar, na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, para o cargo de Secretário do Conselho de Administração e seu suplente Marcos Medeiros Coelho 
da Rocha, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 81.466 e no CPF/MF sob o nº 010.837.977-
94, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Presidente Wilson nº 
231, 23º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; (vi) José Antônio Guaraldi Félix, brasileiro, casado, en-
genheiro, portador da carteira de identidade nº 56.586.459-2, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
140.448.620-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial Rua Henri 
Dunant nº 780, Torre A, 16º andar, Santo Amaro, Cidade e Estado de São Paulo, para o cargo de Conselheiro, 
permanecendo vago o cargo de suplente; e (vii) José Formoso Martínez, naturalizado Brasileiro, casado, enge-
nheiro, portador da carteira de identidade 30159273-9, expedida pela Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio 
de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 059.557.727-07, residente e domiciliado nesta Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, com endereço comercial na Avenida Presidente Vargas n° 1012, 15° andar, Centro, Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, para o cargo de Conselheiro, permanecendo vago o cargo de suplente. Os Conselheiros ora ree-
leitos serão investidos em seus cargos no prazo legal e deverão permanecer em seus cargos até a posse de seus 
sucessores a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023, ou até que sejam destituídos ou substituídos 
pela Assembleia Geral. Os Conselheiros reeleitos, presentes à Assembleia, apresentaram Declarações de Desim-
pedimento, informando não terem qualquer impedimento à assunção dos respectivos cargos, em observância ao 
disposto no artigo 147, §1° a §3º da Lei nº 6.404/76, as quais foram arquivadas na sede da Companhia. 6.4. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: 6.4.1. Os Senhores Acionistas fixaram a remuneração anual global dos adminis-
tradores da Companhia para o exercício social de 2020 no montante de até (inclusive) R$23.000.000,00 (vinte e 
três milhões de reais), cuja forma de distribuição será estabelecida pelo Conselho de Administração. 6.4.2. Os 
Senhores Acionistas aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo I à pre-
sente ata, homologando o aumento do capital social da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração, 
nos termos do Artigo 5º, §2º do Estatuto Social, em reunião realizada em 30 de setembro de 2019 na qual foi la-
vrada a ata e sua certidão registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob nº 
622.526/19-4 em sessão de 15 de dezembro de 2019 (“Aumento de Capital”). E, nada mais havendo a tratar, 
suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, apro-
vada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Roberto Catalão Cardoso - Presidente e representante da 
Administração da Companhia; André Santos Correia - Secretário e Bruno Franco Bianchi, representante da Ernst 
& Young Auditores Independentes S/S.. Acionistas: Claro Telecom Participações S.A., representada por seu 
procurador Murilo Tagliari Rocha e Silva, EG Participações S.A. representada por seu procurador Murilo Tagliari 
Rocha e Silva, Telmex Solutions Telecomunicações S.A. representada por seu procurador Murilo Tagliari Rocha 
e Silva e Controladora De Servicios de Telecomunicaciones S.A. de C.V. representada por Alberto de Orleans 
e Bragança. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 15 de abril de 2020. 
André Santos Correia - Secretário. JUCESP nº 167.798/20-0 em 28/05/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secre-
tária Geral. Anexo I - Estatuto Social da Claro S.A.: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. 
Artigo 1º. A Sociedade, organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, tem a denominação de 
Claro S.A., e será regida pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto, no qual será designada simplesmente 
Sociedade. Artigo 2°. A Sociedade tem sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo, Rua Henri Dunant, nº 780, 
Torres A e B, Santo Amaro, CEP 04709-110. Parágrafo Único. A Sociedade poderá abrir ou fechar filiais, escritó-
rios, agências e representações, no Brasil e no exterior, mediante deliberação conforme artigo 14. Artigo 3º. A 
Sociedade tem por objeto social: I - Implantar, operar e prestar o Serviço Móvel Pessoal, com observância dos 
termos de autorização expedidos pela Agência Nacional de Telecomunicações, no Brasil e no Exterior; II - Explorar 
a compra, venda, locação e cessão de uso de meios e equipamentos a qualquer título, bem como a importação e 
a exportação de equipamentos, aparelhos e acessórios, e a prestação de serviços necessários ou úteis às ativi-
dades compreendidas no objeto social, bem como a exploração de serviços de valor adicionado, preparatórios, 
correlatos, suplementares ao Serviço Móvel Pessoal; III - Explorar os negócios de licenciamento e cessão de di-
reito de uso de softwares e outros conteúdos, venda e locação on line, por download e/ou outros meios, de filmes, 
músicas e outros conteúdos e obras intelectuais; IV - Atuar como representante comercial e/ou intermediador de 
negócios relacionados às atividades compreendidas no objeto social, bem como desempenhar atividade de cor-
respondente bancário; V - Participar no capital de outras sociedades, entidades, associações e/ou consórcios, no 
Brasil ou no Exterior e/ou exercer o controle de sociedades exploradoras do Serviço Móvel Pessoal, Serviço Móvel 
Celular e outras modalidades de serviços de telecomunicações em geral, na conformidade das concessões, auto-
rizações e permissões que lhes forem outorgadas; VI - Prestar os serviços de engenharia de telecomunicações; 
VII - Prestar outros serviços de telecomunicações, além do disposto acima, tais como Serviço de Telefonia Fixa 
Comutada, Serviço de Comunicação Multimídia, Prestação de Serviço de TV por assinatura, bem como a explo-
ração de serviços de valor adicionado, preparatórios, correlatos, suplementares a esses serviços; VIII - Cessão de 
capacidade satelital. Artigo 4°. A duração da Sociedade será por tempo indeterminado. Capítulo II - Do Capital 
Social e das Ações. Artigo 5°. O capital social da Companhia é de R$18.738.787.871,39 (dezoito bilhões, sete-
centos e trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e nove cen-
tavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 88.604.331 (oitenta e oito milhões, seiscentos e quatro mil, 
trezentos e trinta e uma) ações, sendo 48.419.638 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscen-
tos e trinta e oito) ações ordinárias e 40.184.693 (quarenta milhões, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e 
noventa e três) ações preferenciais. § 1º. Cada ação ordinária nominativa terá direito a um voto nas deliberações 
das Assembleias Gerais. As ações preferenciais não terão direito a voto, mas terão assegurado: (a) a prioridade 
no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da Sociedade; e (b) o recebimento de dividendos 10% 
(dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária. § 2º. O capital social da Sociedade poderá ser 
aumentado até R$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais), por decisão do Conselho de Administração, inde-
pendentemente de reforma estatutária e sem observância da proporção entre as diferentes espécies de ações, 
limitado, porém, aos limites estabelecidos na legislação em vigor. O Conselho de Administração estabelecerá as 
condições para emissão, incluindo preço de subscrição e prazo de integralização. § 3º. Na proporção do número 
de ações que possuírem, os acionistas terão direito de preferência para a subscrição de aumento do capital, ob-
servadas as disposições do artigo 171 da Lei nº 6.404/76. § 4º. Sem prejuízo do disposto no §1º, deste artigo, as 
ações preferenciais terão direito a voto restrito exclusivamente na hipótese do inciso XXVII do parágrafo 7º do 
artigo 10 deste Estatuto. § 5º. As ações de emissão da Sociedade poderão ser mantidas em contas de depósito, 
em nome de seus titulares, em instituições credenciadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, sob a forma 
de ações escriturais, sem a emissão de certificados. Capítulo III - Da Assembleia Geral: Artigo 6º. As Assem-
bleias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração ou na forma no parágrafo único do artigo 123 da 
Lei nº 6.404/76. Quando o Conselho de Administração convocar a Assembleia Geral, caberá ao Presidente do 
Conselho de Administração consubstanciar o ato e, na sua ausência ou impedimento, o Vice-Presidente do Con-
selho de Administração. Artigo 7º. As Assembleias Gerais realizar-se-ão na sede da Sociedade, salvo motivo de 
força maior. Dentro dos quatro meses seguintes ao término do exercício social, será realizada uma assembleia 
geral ordinária para tratar dos assuntos previstos no artigo 132 da Lei nº 6.404/76. Sempre que houver necessida-
de, para tratar de todos os demais assuntos que sejam submetidos à deliberação dos acionistas, será convocada 
uma assembleia geral extraordinária para estas deliberações. § 1°. As Assembleias Gerais serão instaladas por 
qualquer um dos Diretores da Sociedade ou, na ausência ou impedimento de qualquer um destes, por outro acio-
nista que seja indicado por escrito por um dos diretores da Sociedade. Quando presente, qualquer um dos 

diretores da Sociedade presidirá a Assembleia, escolhendo o secretário entre os presentes. Na ausência de todos 
os diretores da Sociedade, presidirá a Assembleia um acionista indicado por qualquer um dos diretores da Socie-
dade. § 2º. Antes da instalação da Assembleia Geral, os acionistas presentes deverão assinar o Livro de Presença, 
indicando seu nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade e espécie ou classe de ações de que 
são titulares, na forma do artigo 127 da Lei nº 6.404/76. § 3º. As atas serão lavradas em livro próprio, e assinadas 
pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. As atas poderão também ser lavradas na forma de sumário 
dos fatos ocorridos, observado o disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, salvo decisão em contrário do 
presidente da Assembleia Geral, e serão publicadas com omissão das assinaturas dos acionistas. Capítulo IV - 
Seção I - Da Administração: Artigo 8°. A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração e uma 
Diretoria. Seção II - Do Conselho de Administração: Artigo 9º. O Conselho de Administração será composto 
por, no mínimo, 03 (três) membros e, no máximo, 10 (dez) membros efetivos, e igual número de suplentes, todos 
eleitos pela Assembleia Geral, sendo necessariamente 01 (um) Presidente e até 9 (nove) conselheiros sem desig-
nação específica. § 1º. Caberá ao Presidente do Conselho de Administração a convocação das reuniões do 
Conselho de Administração e de Assembleia Geral, além do exercício do voto de qualidade no caso de empate 
nas deliberações do órgão. O Presidente do Conselho indicará, ainda, o Secretário do Conselho de Administração, 
conforme o caso. §2º. Caberá a qualquer membro do Conselho de Administração substituir o Presidente do Con-
selho de Administração na sua ausência ou impedimento, conforme a indicação deste. § 3º. Caberá ao Secretário 
do Conselho de Administração lavrar em ata as deliberações aprovadas pelo Conselho de Administração e adotar 
as providências necessárias para convocar a Assembleia Geral, sempre que a matéria aprovada demandar a 
aprovação posterior dos acionistas, respeitada a forma de convocação estabelecida na legislação em vigor e por 
este estatuto social. § 4º. Os conselheiros e seus suplentes serão eleitos para mandato de 03 (três) anos, poden-
do ser reeleitos, e serão investidos como conselheiros efetivos ou suplentes, conforme o caso, mediante assinatu-
ra do termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração. § 5º. Os conselheiros não reeleitos perma-
necerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos. § 6º. Em suas ausências e 
impedimentos temporários, o conselheiro efetivo será substituído pelo respectivo suplente. § 7º. Em caso de va-
cância ou impedimento permanente, o conselheiro efetivo será substituído pelo respectivo suplente até a primeira 
Assembleia Geral, a qual procederá à eleição do substituto, que completará o mandato do conselheiro substituído. 
§ 8º - O Presidente do Conselho de Administração será eleito pela maioria dos votos de seus membros. A substi-
tuição do Presidente do Conselho de Administração obedecerá ao mesmo critério estabelecido para sua eleição. 
Artigo 10. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, mediante aviso por escrito aos outros, com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias, indicando a 
pauta e o horário em que a reunião se realizará, na sede da Sociedade ou em qualquer outra localidade escolhida 
de comum acordo por seus membros, podendo-se realizar, inclusive, por meio de qualquer sistema de vídeo ou 
audioconferência. § 1º. A convocação prevista no caput deste artigo poderá ser realizada por carta, telegrama, fax 
ou e-mail, ficando dispensada sempre que estiver presente à reunião a totalidade dos membros do Conselho de 
Administração. § 2º. O quorum de instalação de reunião do Conselho de Administração requer a presença de no 
mínimo 1/2 (metade) dos membros integrantes do colegiado. § 3º. A reunião do Conselho de Administração será 
presidida preferencialmente por seu Presidente em exercício, que designará um dos membros para secretariar os 
trabalhos, em caso de ausência ou impedimento do Secretário. § 4º. As deliberações do Conselho de Administra-
ção exigirão, para serem aprovadas, o voto favorável da maioria dos membros integrantes do colegiado, observa-
do o voto de qualidade exclusivamente do Presidente do Conselho de Administração em caso de empate nas 
deliberações. § 5º. Não sendo alcançado, após duas convocações sucessivas, o quorum de instalação, a matéria 
será submetida à decisão da Assembleia Geral, para tanto imediatamente convocada pelo Presidente do Conse-
lho de Administração e nos casos previstos em lei. § 6º. As deliberações do Conselho de Administração serão 
registradas em ata, lavrada em livro próprio e assinada por todos os conselheiros que participaram das delibera-
ções. § 7º. Compete ao Conselho de Administração, além de outras matérias a ele atribuídas por lei e neste esta-
tuto social, decidir sobre: I - eleição e destituição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração indivi-
dual, observado o limite global fixado pela Assembleia Geral; II - detalhamento das funções, atribuições e limites 
de alçada dos membros da Diretoria, não especificados neste Estatuto; III - aprovação da política geral de cargos 
e salários, benefícios e remuneração variável; IV - participação em licitações ou outros procedimentos para obten-
ção de concessão, permissão ou autorização, dispensada a autorização para participar de licitações para presta-
ção de serviços de telecomunicações para órgãos públicos federais, estaduais e municipais, cuja competência de 
aprovação fica atribuída na forma do artigo 14; V - quaisquer alterações ou modificações nos termos de conces-
sões, permissões ou autorizações outorgadas; VI - escolha e destituição de auditores independentes da Socieda-
de, se julgar conveniente a sua contratação pela Sociedade; VII - estabelecimento das políticas da Sociedade re-
ferentes aos controles financeiros; VIII - aprovação de planos de negócios, planos quinquenais estratégicos, 
orçamentos, inclusive de capital, bem como o plano de negócios da Sociedade, e suas alterações; IX - aprovação 
das demonstrações financeiras para fins de submissão à Assembleia Geral e de proposta para a distribuição de 
dividendos relativos a períodos menores que o anual, observadas as disposições legais; X - definição dos níveis 
máximos de endividamento da Sociedade; XI - realização de investimentos e despesas de capital, ressalvados os 
já contemplados no orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração; XII - deliberação quanto ao pa-
gamento aos acionistas de juros sobre capital próprio da Sociedade, respeitados os limites estabelecidos na legis-
lação em vigor; XIII - aquisição de participação societária em outras pessoas jurídicas, de forma direta ou indireta, 
pela Sociedade; XIV - constituição, pela Sociedade, de outras pessoas jurídicas; XV - participação da Sociedade 
em consórcios e associações; XVI - operações de crédito, empréstimo ou financiamento em valor igual ou superior 
a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por operação ou série de operações correlatas por evento, exce-
to quando as mesmas forem realizadas entre a Sociedade e seus controladores diretos ou indiretos ou outras 
companhias sujeitas ao controle comum da Sociedade, operações em relação às quais não será necessária 
aprovação prévia do Conselho de Administração; XVII - aquisição de bens, móveis ou imóveis, e direitos, em valor 
igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por operação ou série de operações correlatas 
por evento; XVIII - alienação, disposição ou oneração, a qualquer título, cessão, arrendamento, transferência ou 
constituição de qualquer ônus real, gravame ou preferência, tendo por objeto bens do ativo permanente e/ou direi-
tos em valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por operação ou série de opera-
ções correlatas por evento; XIX - a assinatura por membros da Diretoria e/ou por procuradores autorizados, de 
qualquer contrato, ou série de contratos correlatos por evento, em valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais), sendo certo que a aprovação pelo Conselho de Administração não será necessária 
nas operações envolvendo a aquisição de bens móveis e equipamentos dentro dos limites do orçamento anual já 
aprovado por este órgão; XX - a celebração de qualquer contrato, independentemente do valor envolvido, entre a 
Companhia e seus administradores ou empresas controladas por tais administradores; XXI - a concessão de avais 
ou fianças, a assunção de obrigações em proveito exclusivo de terceiros, a efetivação de doações e a prática de 
quaisquer atos graciosos, em valores que excederem à R$ 500.000,00, exceção feita à prestação, pela Sociedade, 
representada na forma do artigo 14, I ou II, em favor de seus empregados transferidos por motivo de trabalho, de 
fiança em contratos de locação residencial e em trâmites aduaneiros relacionados à liberação de bagagem desa-
companhada; e XXII - mediante delegação da Assembleia Geral, deliberar sobre a oportunidade e as condições 
de emissão de debêntures de que tratam os incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei nº 6.404/76; XXIII - tomar as me-
didas necessárias para assegurar que os centros de deliberação e implementação de decisões estratégicas, ge-
rências e técnicas relacionadas à execução das obrigações previstas nos Contratos de Concessão celebrados 
entre a Sociedade e a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL estejam localizados em território nacio-
nal, em observância do disposto na Cláusula 18.3 do citado Contrato; XXIV - indicar os membros dos órgãos 
responsáveis pela administração e fiscalização (i) da TELOS - Fundação Embratel de Seguridade Social, exceto 
no que tange aos membros da Diretoria, dentre os quais apenas o Presidente será indicado pela Claro, cabendo 
ao Presidente assim eleito a competência para contratar os demais diretores e (ii) dos órgãos correspondentes em 
outras entidades de previdência social da Sociedade, estabelecendo os critérios apropriados de inspeção e con-
trole para os mesmos; XXV - aprovar a celebração, pela Sociedade, de contratos de aquisição de conteúdo de 
vídeo internacional, bem como a manutenção ou renovação desses contratos; XXVI - aprovar a alteração de 
qualquer termo ou condição, término, cancelamento ou não renovação de qualquer contrato ou relação comercial 
entre a Sociedade e qualquer parte relacionada do Globo Comunicação e Participações S.A., celebrados até 15 
de junho de 2012; XXVII - submeter à deliberação da Assembleia Geral os contratos de prestação de serviços de 
gerência, incluindo aqueles de assistência técnica, a serem celebrados com o acionista controlador ou com tercei-
ros a tal acionista controlador; e XXVIII - a emissão, pela Companhia, de notas promissórias comerciais (Commer-
cial Papers) para oferta pública de distribuição, independentemente do valor. § 8º. Nas matérias listadas nos inci-
sos XVI a XIX e no inciso XXI supra, cujo valor por operação esteja abaixo daqueles indicados nos respectivos 
itens, será dispensada a aprovação do Conselho de Administração, devendo ser formalizados em conformidade 
com o artigo 14 do presente estatuto. Seção III - Dos Comitês: Artigo 11. O Conselho de Administração, para seu 
assessoramento, poderá constituir comitês técnicos ou consultivos, para realizar tarefas específicas ou para ativi-
dades genéricas de interesse da Sociedade. Seção IV - Da Diretoria: Artigo 12. A Diretoria da Sociedade será 
composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 8 (oito) Diretores, acionistas ou não, todos residentes no País, 
eleitos pelo Conselho de Administração, sendo 01 (um) Diretor Presidente e os demais diretores com as seguintes 
designações: “CEO Mercado Empresarial”, “CEO Mercado Pessoal”, “CEO Mercado Residencial”; “Diretor Execu-
tivo Jurídico e Regulatório”, “Diretor Executivo de Estratégia e Gestão Operacional”, “Diretor Executivo Administra-
tivo e Financeiro”, e ”Diretor de Mercado de Atacado”. § 1º. Os Diretores serão eleitos para mandato de 03 (três) 
anos, podendo ser reeleitos. § 2º. Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos respec-
tivos cargos até a posse dos novos Diretores. § 3º. Ocorrendo vacância, por qualquer motivo, de qualquer cargo 
na Diretoria, o respectivo substituto será escolhido pelo Conselho de Administração e exercerá suas funções pelo 
prazo restante do mandato do diretor substituído. § 4º. Na hipótese da vacância descrita no parágrafo anterior do 
presente artigo, a Diretoria poderá ser representada por somente 01 (um) Diretor, desde que haja aprovação 
prévia do Conselho de Administração. Artigo 13. Compete a cada Diretor, além das atribuições eventualmente 
aprovadas pelo Conselho de Administração, agir sempre com o cuidado, diligência, ética, lealdade e probidade na 
condução de suas atividades e das áreas sob sua responsabilidade, sendo responsável cada um pelas seguintes 
atribuições: I - cumprir e fazer cumprir a política e a orientação geral dos negócios da Sociedade estabelecidos 
pelo Conselho de Administração, sendo cada Diretor responsável pela área de atuação e pela unidade de negócio 
que lhe for atribuída pelo Conselho de Administração; II - anualmente, traçar o plano de atividades da Sociedade 
para implementação do plano de negócios; Parágrafo Único. Compete especificamente ao Diretor de Mercado 
de Atacado dirigir todos os processos de atendimento, comercialização e entrega dos produtos referentes à Ofer-
ta de Referência dos Produtos no Mercado de Atacado a que se refere o caput do artigo 5º da Resolução nº 600 
de 08 de novembro de 2012 da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. Artigo 14. Exceto pelos poderes 
e representação isolada especificamente previstos no artigo 13 acima, em todos e quaisquer atos ou documentos 
que importem em responsabilidade patrimonial para a Sociedade, ou que de outra forma a obriguem, deverá(ão) 
constar, obrigatoriamente, para fins de representação social, assinatura(s), da seguinte forma: I - a assinatura de 
pelo menos 02 (dois) Diretores; II - a assinatura de 01 (um) Diretor atuando em conjunto com 01 (um) procurador, 
nomeado conforme o § 1º deste artigo; III - a assinatura de 02 (dois) procuradores com poderes específicos, no-
meados necessariamente por dois Diretores da Sociedade; e IV - a assinatura de 01 (um) Diretor ou de 01 (um) 
procurador nomeado conforme o parágrafo primeiro deste artigo, atuando isoladamente, com poderes específicos 
para representar a Sociedade nos atos e documentos relativos a processos de licitações públicas, bem como em 
quaisquer outros atos ou documentos expressamente indicados pelo Conselho de Administração, sem prejuízo 
das outras formas de representação previstas neste estatuto. § 1º. A Sociedade representada de acordo com o 
previsto no inciso I do caput deste artigo poderá constituir procuradores, especificando no instrumento de mandato 
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Ativo / Circulante         2019      2018
Caixa e equivalentes de caixa 12.425 15.504
Contas a receber de clientes 351.407 355.960
Estoques 179.561 156.512
Tributos a recuperar 22.345 20.888
Outros ativos        6.360     7.785

    572.098 556.649
Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos a recuperar 896 604
Outros ativos 1.403 1.527
Depósitos judiciais 21.937 29.929
Tributos diferidos      50.833    52.065

 75.069 84.125
Imobilizado 203.282 182.005
Intangível 10.040 4.757
Direito de uso    399.855            –

    613.177 186.762
    688.246 270.887
Total do ativo 1.260.344 827.536

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
         2019         2018
Receita, líquida 1.201.626 1.124.635
Custo dos produtos vendidos   (516.126)   (469.234

Lucro bruto    685.500    655.401
Despesas operacionais 
Com vendas (393.454) (394.225)
Gerais e administrativas (153.550) (146.450)
Outras despesas operacionais, líquidas     (43.486)     (19.680)

   (590.490)   (560.355)
Lucro antes do resultado financeiro e tributos      95.010      95.046
Resultado financeiro
Receitas financeiras 28.764 23.329
Despesas financeiras     (57.138)     (18.180)

 (28.374) 5.149
Lucro antes do IRPJ e da contribuição social      66.636    100.195
Imposto de renda e contribuição social corrente (9.999) –
Imposto de renda e contribuição social diferido       (1.232)     (27.165)
     (11.231)     (27.165)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício      55.405      73.030
Lucro líquido (prejuízo) por ação (em R$)
Básico 83,27 109,76
Diluído 77,48 107,87

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
            Reservade lucros                    Reserva de de
  Reserva  Reserva de  plano opções Ajuste de Lucros
 Capital de Reserva incentivo Reserva de de compra avaliação acumu-
    social   capital      legal          fiscal investimentos         de ações patrimonial    lados      Total
Em 31 de dezembro de 2017 237.637 1 10.253 – 100.328 4.811 6.837 – 359.867
Lucro líquido do exercício – – – – – – – 73.030 73.030
Pagamento baseado em ações – – – – – (684) – – (684)
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal – – 3.652 – – – – (3.652) –
Dividendos e JCP deliberados – – – – – – – (23.733) (23.733)
Retenção de lucros            –             –             –                 –             45.645                       –                   –  (45.645)            –
Em 31 de dezembro de 2018 237.637 1 13.905 – 145.973 4.127 6.837 – 408.480
Lucro líquido do exercício – – – – – – – 55.405 55.405
Pagamento baseado em ações – – – – – 6.289 – – 6.289
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva de incentivo fiscal – – – 2.410 – – – (2.410) –
Reserva legal – – 2.650 – – – – (2.650) –
Dividendos e JCP deliberados – – – – – – – (25.534) (25.534)
Retenção de lucros            –             –             –                 –              24.811                       –                  –  (24.811)            –
Em 31 de dezembro de 2019 237.637             1    16.555          2.410            170.784              10.416           6.837            – 444.640

Estok Comércio e Representações S.A.
CNPJ nº 49.732.175/0001-82
Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresen-
tadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as dispo-
sições da legislação societária previstas na Lei nº 6.404/76, conforme alte-
rada, os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo CPC,
aprovados pelo CFC. As Notas Explicativas na íntegra e o Relatório dos Au-
ditores Independentes encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas
na sede da Companhia.

Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais        2019      2018
Lucro antes do IRPJ e CSLL     66.636 100.195
Ajustes por:
Depreciação e amortização 30.482 34.900
Amortização direito de uso - arrendamento 70.012 –
Perda na alienação/baixa de imobilizado 72 1.197
(Reversão) Provisão para demandas judiciais (1.466) 7.524
Provisão para perdas de estoque 226 2.412
Provisão para devedores duvidosos 235 –
Pagamento baseado em ações 6.289 (684)
Juros sobre empréstimos e financiamentos, 
 e contas a pagar com partes relacionadas 10.657 11.118
Juros/atualização sobre arrendamento     39.629            –

 222.772 156.662
(Aumento) reduções dos ativos operacionais
Contas a receber 4.318 (67.466)
Estoques (23.275) (9.937)
Tributos a recuperar (1.749) (13.962)
Depósitos judiciais (1.599) (6.549)
Outros ativos 1.548 478

Aumento (reduções) dos passivos operacionais
Fornecedores e fretes a pagar (2.246) (15.134)
Salários e encargos sociais (12.726) 10.106
Tributos a recolher (4.627) (1.674)
IR/CS pagos (7.865) (1.576)
Demandas judiciais (6.021) (2.621)
Outros passivos      6.846        232

Caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais 175.376 48.559
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Pagamento pela aquisição de bens do 
 ativo imobilizado e intangível (58.523) (25.732)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado       1.396            –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (57.127) (25.732)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Ingressos e (amortização) de empréstimos, líquido (7.400) (9.971)
Pagamento de passivos com 
 arrendamentos - principal e juros (92.318) –
Pagamento de endividamento 
 com partes relacionadas – –
Juros sobre capital próprio e dividendos pagos   (21.610)   (2.162)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamentos (121.328) (12.133)
Aumento (redução) líquida de caixa 
 e equivalentes de caixa     (3.079)   10.694
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 15.504 4.810
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 12.425 15.504

Balanço patrimonial - 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Passivo e patrimônio líquido / Circulante         2019       2018
Fornecedores 92.049 94.295
Empréstimos e financiamentos 112.150 103.985
Salários e encargos sociais 27.604 40.952
Tributos a recolher 16.529 21.156
Imposto de renda e contribuição social 
 - parcelamento 986 951
Compras de imobilizado a pagar 5.515 5.528
Receitas diferidas 26.790 20.781
Dividendos a pagar 29.700 25.777
Passivo por arrendamento 94.781 –
Outras contas a pagar      26.010   21.705

 432.114 335.130
Não circulante
Empréstimos e financiamentos – 7.510
Receitas diferidas – 669
Contas a pagar com partes relacionadas 39.148 36.546
Imposto de renda e contribuição social 
- parcelamento 7.617 8.317
Passivo por arrendamento 322.397 –
Provisão para demandas judiciais      14.428   30.884

    383.590   83.926
Total do passivo 815.704 419.056
Patrimônio líquido
Capital social 237.637 237.637
Reserva de capital 1 1
Reserva de lucros 189.749 159.878
Reserva para pagamento 
 baseado em ações 10.416 4.127
Ajuste de avaliação patrimonial        6.837     6.837

Total do patrimônio líquido    444.640 408.480
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.260.344 827.536

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)
    2019    2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 55.405 73.030
Outros resultados abrangentes          –          –
Total dos resultados abrangentes 
 do exercício 55.405 73.030

Jaime H. S. Alvarez - Contador - CRC 1SP242452/O-1

A Diretoria

H.T.K.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 14.310.426/0001-56

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

As Demonstrações Financeiras completas estão disponíveis  
na Sede da Empresa

Contadora - Débora Rosa Periotto - CRC: 1SP231722/O-0A Diretoria

Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Circulante 28.904 29.097
Caixa e equivalentes de caixa 19 372
Contas a receber 952 757
Impostos a recuperar 86 148
Despesas antecipadas e outros créditos 81 80
Imóveis destinados para venda 27.766 27.740
Não Circulante – 242
Contas a receber – 242
Total do Ativo 28.904 29.339

Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 215 21.736
Impostos, taxas e contribuições 2 10
Outras contas a pagar 113 198
Empréstimos e financiamentos – 6.718
Partes relacionadas 100 14.810
Não Circulante – –
Patrimônio Líquido 28.689 7.603
Capital social 33.353 11.243
Prejuízos acumulados (4.664) (3.640)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 28.904 29.339

Demonstração do Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Receita Líquida 20 366
Custo dos imóveis vendidos – (581)
(Prejuízo) Lucro Bruto 20 (215)
Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas (29) (90)
Despesas comerciais (728) (789)
Prejuízo Operacional antes do
 Resultado Financeiro (737) (1.094)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 30 26
Despesas financeiras (242) (1.158)
Prejuízo Operacional e antes do IR e CS (949) (2.226)
Imposto de Renda e Contribuição Social
Correntes (75) (20)
Prejuízo Líquido do Exercício (1.024) (2.246)

Demonstração do Resultado Abrangente 31/12/2019 31/12/2018
Prejuízo Líquido do Exercício (1.024) (2.246)
Resultado Abrangente Total do Exercício (1.024) (2.246)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Prejuízos Total do Patrimônio
Social Acumulados Líquido

Saldos em 31/12/2017 11.243 (1.394) 9.849
Prejuízo do exercício – (2.246) (2.246)
Saldos em 31/12/2018 11.243 (3.640) 7.603
Aumento de capital 22.110 – 22.110
Prejuízo do exercício – (1.024) (1.024)
Saldos em 31/12/2019 33.353 (4.664) 28.689

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício (1.024) (2.246)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com
 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
 Ganho/Perda na alienação de bens
  destinados para venda 24 (194)
 Encargos financeiros de empréstimos
  e financiamentos 200 1.116
Variação de ativos e passivos
 Contas a receber 47 202
 Impostos a recuperar 62 (45)
 Despesas antecipadas e outros créditos (1) (1)
 Impostos, taxas e contribuições (8) (14)
 Outras contas a pagar 89 7
 Imóveis destinados para venda (79) 581
 Pagamento de encargos financeiros
  sobre empréstimos e financiamentos (47) (477)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (737) (1.071)

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aplicações financeiras 30 26
Caixa líquido gerado pelas atividades
 de investimento 30 26
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Partes relacionadas 7.225 12.100
Dividendos pagos – 106
Pagamento de empréstimos e
 financiamentos - principal (6.871) (10.902)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de financiamento 354 1.304
Aumento (Redução) Líquido (a) de
 Caixa e Equivalentes de Caixa (353) 259
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 372 113
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 19 372
Aumento (Redução) Líquido (a) de
 Caixa e Equivalentes de Caixa (353) 259

os poderes outorgados e o prazo de duração, que não poderá exceder a 01 (um) ano, salvo para fins judiciais ou 
para representação em processos administrativos de natureza tributária ou ainda, para representar a Sociedade 
no caso previsto no inciso IV deste artigo. § 2º. A Sociedade poderá ser representada por um Diretor ou um pro-
curador, agindo isoladamente, (a) em juízo ou em assembleias gerais de companhias das quais a Sociedade seja 
acionista, (b) no endosso de cheques ou documentos para depósito ou cobrança, e (c) perante repartições públi-
cas federais, estaduais, e municipais, sociedades de economia mista não financeiras e concessionárias de serviço 
público. Seção V - Do Conselho Fiscal. Artigo 15. O Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes conferidos 
por lei, somente será instalado a pedido de acionistas, na forma que faculta o artigo 161 da Lei nº 6.404/76, sendo 
composto por 03 (três) a 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. À Assembleia Geral que vier a 
eleger o Conselho Fiscal, caberá fixar a respectiva remuneração, observado o mínimo legal.  
Capítulo V - Do Exercício Social, Balanços, Lucros e Dividendos: Artigo 16. O exercício social terá início em 
1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social, proceder-se-á ao levan-
tamento das demonstrações financeiras exigidas por lei. Artigo 17. Os acionistas farão jus a receber anualmente 
o dividendo obrigatório em montante equivalente a 0,1% (zero ponto um por cento) do lucro líquido do exercício, 
ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Artigo 18. O Conselho de Administração poderá determinar o 

levantamento de balanço semestral ou, respeitados os preceitos legais, em períodos menores, e aprovar a 
distribuição de dividendos intercalares com base nos lucros apurados. Parágrafo Único. A qualquer tempo, o 
Conselho de Administração poderá deliberar a distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros acumu-
lados ou de reservas de lucros. Capítulo VI - Da Liquidação da Sociedade: Artigo 19. A Sociedade entrará em 
liquidação nos casos previstos em lei e neste Estatuto, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante, e o Con-
selho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo VII - Disposições 
Transitórias: Artigo 20. Os acionistas da Companhia poderão solicitar a conversão de ações preferenciais de 
emissão da Companhia em ações ordinárias, bem como de ações ordinárias de emissão da Companhia em ações 
preferenciais, observado o disposto neste artigo. § 1º. A conversão a que se refere este artigo poderá ser solicita-
da por meio de comunicação dirigida à administração da Sociedade, impreterivelmente até o dia 16 de março de 
2015. Após esta data, os acionistas não terão mais o direito de solicitar a conversão de suas ações de uma espé-
cie para outra. § 2º. A conversão será realizada na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação 
preferencial e vice-versa, cabendo à Sociedade e seus acionistas controladores tomar as providências necessá-
rias para que não haja violação à proporção legal de ações ordinárias e ações preferenciais. § 3º. Encerrado o 
prazo a que se refere este artigo, e na hipótese de ter havido solicitação de conversão de ações por parte de algum 
acionista, a Sociedade terá um prazo de 30 (trinta) dias para implementar a conversão referida neste artigo.

VISITE NOSSAS LIVRARIAS:
· livraria.imprensaofi cial.com.br – Livraria Virtual
· Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 00:11:12.Certidão BALANÇO PATRIMONIAL (0789955)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 821
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Real AI PIC Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.

Companhia Aberta - CNPJ 02.643.896/0001-52 - NIRE: 35.300.172.043 (“Emissora”)
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 2ª

Emissão da Real Ai Pic Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. - Segunda Chamada (“AGRI”)
A Emissora, pelo presente edital de convocação, nos termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi-
cados de Recebíveis Imobiliários da 2ª Emissão da Emissora, firmado em 11 de abril de 2008 (“Termo de Securitização”),
celebrado pela Emissora e Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de
agente fiduciário dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 2ª Emissão da Emissora (“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emis-
são”, respectivamente), convoca os Srs. Titulares de CRI da Emissão (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em assembleia
a realizar-se em segunda chamada, no dia 30 de junho de 2020, às 16:00 horas, que em virtude da crescente
propagação do Coronavírus no Estado de São Paulo, e, em respeito a recomendação do Centro de Contingência do Coro-
navírus, instituído pela Resolução nº 27 do Secretário de Saúde do Estado, será transmitida por vídeo conferência online, na
plataforma Microsoft Teams, nos termos deste edital, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (I) Autorizar a suspensão
do pagamento das indenizações, conforme previstas no Contrato de Comodato Modal, celebrado em 20 de março de 1998,
conforme aditado em 07 de julho de 1999, entre a Administração e Participações Walter Torre Junior Ltda. (CNPJ/
ME nº 58.338.427/0001-50), incorporada pela EPI-2 em 16 de fevereiro de 2007, que, por sua vez, foi incorporada em 30 de
dezembro de 2007, pela Montecchio do Brasil Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (CNPJ/ME nº 58.358.995/0001-
47) e a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., sociedade empresária limitada, com sede
na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Estrada Marginal da Via Anchieta, S/N, Km 23,5, Ala 17,
Demarchi, CEP 09823-901 (“Volkswagen” e “Contrato”, respectivamente), nos termos de notificação datada de 30 de abril
de 2020, encaminhada pela Volkswagen à Emissora, que informa a suspensão do pagamento das indenizações previstas no
Contrato nos próximos 3 (três) meses de competência (junho, julho e agosto de 2020), os quais serão devidamente quitados
pela Volkswagen nos 3 (três) primeiros meses do próximo ano, com a incidência do IGPM/FGV do período, da seguinte forma:

Parcelas Devidas Período de aplicação do IGPM/FGV Data de Pagamento
junho/2020 Até dezembro/2020 15/01/2021
julho/2020 Até janeiro/2021 15/02/2021

agosto/2020 Até fevereiro/2021 15/03/2021
E, consequentemente, a carência no pagamento de remuneração e de amortização do CRI, contados a partir da parcela
prevista para pagamento em 17 de julho de 2020, inclusive, até a parcela prevista para pagamento em 17 de setembro
de 2020, inclusive, conforme disposto no Termo de Securitização, sendo certo que a próxima parcela a ser paga em 17 de
outubro de 2020, terá a incidência de juros remuneratórios e atualização monetária sobre o valor nominal unitários dos CRI,
nos termos do Termo de Securitização; e (II) autorizar à Emissora e ao Agente Fiduciário a praticar todos os atos e celebrar
todos documentos necessários ao cumprimento das ordens do dia acima, incluindo, mas não se limitando, a realizar os
aditamentos do Contrato e do Termo de Securitização, a fim de refletir o quanto aprovado na presente AGCRI. Instalada
a presente assembleia em razão da presença de do quórum necessário de Titulares dos CRI, nos termos da cláusula 8.3
do Termo de Securitização e, não constatada a presença de 90% (noventa por cento) dos Titulares dos CRI para efetiva
deliberação, nos termos da cláusula 8.6 do Termo de Securitização, fica autorizada a Suspensão da presente assembleia,
sendo que o voto daqueles que enviaram instrução de voto, conforme abaixo, poderá ser utilizado quando da reabertura da
assembleia, nos termos do parágrafo único do artigo 9º Instrução da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”).
Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o significado que lhes é conferido no Termo de
Securitização e nos demais Documentos da Operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Nos termos
do disposto no Artigo 17 da ICVM 625, a AGCRI Imobiliários da 2ª Emissão da Companhia, será realizada exclusivamente
de modo digital, com a realização de vídeo conferência online através da plataforma Microsoft Teams. O link para acesso
da plataforma será disponibilizado pela Companhia até 1 (um) dia antes da data marcada para a AGCRI. Os Titulares de
CRI poderão enviar aos endereços eletrônicos ana.camilo@wtorre.com.br, rodrigo.klaus@wtorre.com.br, alexandre.jajah@
wtorre.com.br e fiduciario@planner.com.br, preferencialmente, com 48h (quarenta e oito horas) de antecedência, os seguin-
tes documentos: (i) quando pessoa física, documento de identidade; (ii) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e
documentos que comprovem a representação dos Titulares de CRI; e (iii) quando for representado por procurador, procuração
com poderes específicos para sua representação na AGCRI, obedecidas as condições legais. Os Titulares de CRI ou seus
representantes legais, munidos dos documentos exigidos acima, poderão participar da assembleia ainda que tenha deixado
de depositá-los previamente, desde que os apresente até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos, conforme § 2º,
Artigo 4º da ICVM 625. Nos termos do Artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à
realização da assembleia. O modelo de instrução de voto também será direcionado aos Srs., nos seus respectivos endereços
eletrônicos, pelo Agente Fiduciário, sendo certo que o titular de CRI que desejar preenchê-lo com seus dados e instrução de
voto, deverá encaminhar à Companhia e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos ana.camilo@wtorre.com.br, rodrigo.
klaus@wtorre.com.br, alexandre.jajah@wtorre.com.br e fiduciario@planner.com.br, de forma que sua presença e cômputo
de voto sejam contabilizados à assembleia. Os Titulares de CRI que fizerem o envio da instrução de voto mencionada e esta
for considerada válida, não precisarão acessar o link para participação digital da assembleia, sendo sua participação e voto
computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo titular do CRI ou
por seu representante legal com a posterior participação da assembleia através de acesso ao link, será desconsiderada a
instrução de voto anteriormente enviada, devendo o titular de CRI ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato
de realização da assembleia. São Paulo, 10 de junho de 2020. Real AI PIC Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.
Renato Muscari Lobo - Procurador, Luis Fernando Casari Davantel - Procurador.

IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ nº 61.156.113/0001-75 NIRE 35.300.014.022 Companhia Aberta de Capital Autorizado

Edital de 1ª Convocação para a Assembleia Geral de Debenturistas da
Nona Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis

em Ações, da Espécie Quirografária, de Iochpe-Maxion S.A.
Nos termos do artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Cláusula 10
do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, da Nona Emissão de Iochpe-Maxion S.A.”, celebrado em 9 de
janeiro de 2019, entre Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”) e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), conforme aditado em 11 de fevereiro de 2019 (“Escritura de
Emissão”), ficam os senhores titulares (“Debenturistas”) da Nona Emissão Pública de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Companhia convocados para
reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, a se realizar em 26 de junho de 2020, às 11h, de
forma exclusivamente digital, através de sistema eletrônico, com link de acesso a ser encaminhado
aos Debenturistas habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução
de voto a distância previamente à realização da assembleia, e em atenção à Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), a fim de examinar,
discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Concessão de renúncia e perdão temporários
prévios para a eventual não observância do Índice Financeiro pela Companhia, com relação às Datas
de Referência de 30 de junho de 2020, 31 de dezembro de 2020, 30 de junho de 2021, 31 de dezembro
de 2021 e 30 de junho de 2022 (“Período da Renúncia”), sem que haja a configuração do Evento de
Inadimplemento previsto na Cláusula 7.26.2, inciso XVIII, da Escritura de Emissão, com a observância
das condições resolutivas, nos termos do artigo 127 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
conforme alterada (Código Civil) (“Condições Resolutivas”), disponibilizadas através da Proposta da
Administração para a Assembleia Geral de Debenturistas divulgada pela Companhia em 10 de junho
de 2020, disponível para consulta nas páginas da Companhia (http://www.iochpe.com.br), da B3 S.A. -
Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br - Sistema Empresas.
NET) na rede mundial de computadores e na sede social da Companhia (“Proposta da Administração”),
de modo que a deliberação prevista neste item deixará de vigorar a partir da data de verificação de
qualquer das Condições Resolutivas, sem qualquer efeito retroativo. 2. Autorização para que o Agente
Fiduciário e a Companhia pratiquem todos os atos, tomem todas as providências e adotem todas as
medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações eventualmente
aprovadas na Assembleia Geral de Debenturistas. Termos iniciados por letra maiúscula utilizados
neste edital de convocação e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído
na Escritura de Emissão. Os esclarecimentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia
Geral de Debenturistas encontram-se na Proposta da Administração. Informações adicionais sobre a
Assembleia Geral de Debenturistas e as matérias constantes da Ordem do Dia podem ser obtidas junto
à Companhia (por meio de seu canal de relacionamento com investidores) e/ou ao Agente Fiduciário
(por meio do endereço eletrônico assembleias@pentagonotrustee.com.br). A Assembleia Geral de
Debenturistas será realizada através de sistema eletrônico, com link de acesso a ser disponibilizado pela
Companhia àqueles Debenturistas que enviarem para o endereço eletrônico assembleia@iochpe.com.br,
com cópia para o endereço eletrônico assembleias@pentagonotrustee.com.br, até 1 (um) dia antes da
data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, na forma do disposto no artigo 4º, § 1º, da
Instrução CVM 625, os seguintes documentos: (i) quando pessoa física, documento de identidade
válido com foto; (ii) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato social consolidado,
devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a
representação legal do Debenturista; e (c) documento de identidade válido com foto do representante
legal; (iii) quando fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou
contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo
e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (c) documento de identidade
válido com foto do representante legal; (iv) caso qualquer dos Debenturistas indicados nos itens
(i) a (iii) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados
acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia
Geral de Debenturistas. Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 625, além da participação e do
voto a distância durante a Assembleia Geral de Debenturistas por meio do sistema eletrônico indicado
na Proposta da Administração, também será admitido o preenchimento e envio de instrução de voto a
distância até 1 (um) dia antes da realização da Assembleia Geral de Debenturistas. O modelo do
documento para preenchimento e envio da instrução de voto a distância e as informações completas
estão disponíveis na Proposta da Administração disponível para consulta na sede da Companhia e
nas páginas eletrônicas da Companhia (http://www.iochpe.com.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(http://www.b3.com.br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br - Sistema Empresas.NET) na rede mundial de
computadores.Cruzeiro, 10 de junho de 2020. Iochpe-Maxion S.A.

IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ nº 61.156.113/0001-75 NIRE 35.300.014.022 Companhia Aberta de Capital Autorizado

Edital de 1ª Convocação para a Assembleia Geral de Debenturistas da
Oitava Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis

em Ações, da Espécie Quirografária, de Iochpe-Maxion S.A.
Nos termos do artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Cláusula 10
do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, da Oitava Emissão de Iochpe-Maxion S.A.”, celebrado em 1º de
março de 2018, entre Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”) e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), conforme aditado em 26 de março de 2018 (“Escritura de
Emissão”), ficam os senhores titulares (“Debenturistas”) da Oitava Emissão Pública de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Companhia convocados para
reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, a se realizar em 26 de junho de 2020, às 10h, de
forma exclusivamente digital, através de sistema eletrônico, com link de acesso a ser encaminhado
aos Debenturistas habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução
de voto a distância previamente à realização da assembleia, e em atenção à Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), a fim de examinar,
discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Concessão de renúncia e perdão temporários
prévios para a eventual não observância do Índice Financeiro pela Companhia, com relação às Datas
de Referência de 30 de junho de 2020, 31 de dezembro de 2020, 30 de junho de 2021, 31 de dezembro
de 2021 e 30 de junho de 2022 (“Período da Renúncia”), sem que haja a configuração do Evento de
Inadimplemento previsto na Cláusula 7.25.2, inciso XVIII, da Escritura de Emissão, com a observância
das condições resolutivas, nos termos do artigo 127 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
conforme alterada (Código Civil) (“Condições Resolutivas”), disponibilizadas através da Proposta da
Administração para a Assembleia Geral de Debenturistas divulgada pela Companhia em 10 de junho
de 2020, disponível para consulta nas páginas da Companhia (http://www.iochpe.com.br), da B3 S.A. -
Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br - Sistema Empresas.
NET) na rede mundial de computadores e na sede social da Companhia (“Proposta da Administração”),
de modo que a deliberação prevista neste item deixará de vigorar a partir da data de verificação de
qualquer das Condições Resolutivas, sem qualquer efeito retroativo. 2. Autorização para que o Agente
Fiduciário e a Companhia pratiquem todos os atos, tomem todas as providências e adotem todas as
medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações eventualmente
aprovadas na Assembleia Geral de Debenturistas. Termos iniciados por letra maiúscula utilizados
neste edital de convocação e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído
na Escritura de Emissão. Os esclarecimentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia
Geral de Debenturistas encontram-se na Proposta da Administração. Informações adicionais sobre a
Assembleia Geral de Debenturistas e as matérias constantes da Ordem do Dia podem ser obtidas junto
à Companhia (por meio de seu canal de relacionamento com investidores) e/ou ao Agente Fiduciário
(por meio do endereço eletrônico assembleias@pentagonotrustee.com.br). A Assembleia Geral de
Debenturistas será realizada através de sistema eletrônico, com link de acesso a ser disponibilizado pela
Companhia àqueles Debenturistas que enviarem para o endereço eletrônico assembleia@iochpe.com.br,
com cópia para o endereço eletrônico assembleias@pentagonotrustee.com.br, até 1 (um) dia antes
da data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, na forma do disposto no artigo 4º, § 1º,
da Instrução CVM 625, os seguintes documentos: (i) quando pessoa física, documento de identidade
válido com foto; (ii) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato social consolidado,
devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a
representação legal do Debenturista; e (c) documento de identidade válido com foto do representante
legal; (iii) quando fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou
contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo
e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (c) documento de identidade
válido com foto do representante legal; (iv) caso qualquer dos Debenturistas indicados nos itens
(i) a (iii) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados
acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia
Geral de Debenturistas. Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 625, além da participação e do
voto a distância durante a Assembleia Geral de Debenturistas por meio do sistema eletrônico indicado
na Proposta da Administração, também será admitido o preenchimento e envio de instrução de voto a
distância até 1 (um) dia antes da realização da Assembleia Geral de Debenturistas. O modelo do
documento para preenchimento e envio da instrução de voto a distância e as informações completas
estão disponíveis na Proposta da Administração disponível para consulta na sede da Companhia e
nas páginas eletrônicas da Companhia (http://www.iochpe.com.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(http://www.b3.com.br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br - Sistema Empresas.NET) na rede mundial de
computadores.Cruzeiro, 10 de junho de 2020. Iochpe-Maxion S.A.

CLARO S.A.
CNPJ/MF nº 40.432.544/0001-47 - NIRE 35.300.145.801

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 15 de Abril de 2020
1. Data, Hora e Local: Realizada em 15 de abril de 2020, às 09:00h, na sede da Claro S.A. (“Compa-
nhia”), situada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, nº 780, Torres A e B, Santo
Amaro, CEP 04709-110. 2. Convocação: Anúncios publicados, nos termos do artigo 124 da Lei nº
6.404/76, Jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 07, 08 e 09 de abril de 2020 e no Diário Oficial
do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 07, 08 e 09 de abril de 2020. Os referidos anúncios
encontram-se sobre a mesa à disposição dos interessados, tendo sido dispensada a leitura e a trans-
crição dos mesmos. 3. Presenças: Presentes os acionistas da Companhia, representando mais de
99% (noventa e nove por cento) do capital com direito a voto, conforme registros e assinaturas cons-
tantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente, também, o Sr. Roberto Catalão
Cardoso, representando a administração da Companhia, e o Sr. Bruno Franco Bianchi, representante
dos auditores independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S/S. 4. Mesa: Nos termos do
artigo 7º, §1º, do Estatuto Social, presidiu os trabalhos o Diretor da Companhia, Sr. Roberto Catalão
Cardoso, que convidou o Sr. André Santos Correia para secretariar os trabalhos. 5. Ordem do Dia: I.
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de
dezembro de 2019; (iii) discutir e votar a reeleição dos membros do Conselho de Administração; II. Em
Assembleia Geral Extraordinária: (iv) fixar a remuneração global anual da administração da Compa-
nhia para o exercício de 2020; (v) homologar o aumento de capital social da Companhia aprovado pelo
Conselho de Administração no exercício social de 2019; e (vi) aprovar a consolidação do Estatuto So-
cial da Companhia. 6. Deliberações: Foram adotadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos
acionistas presentes à Assembleia: 6.1. Os Senhores Acionistas autorizaram a lavratura da presente
ata sob a forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos
acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os §§1º e 2º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76.
6.2 Os Senhores Acionistas aprovaram a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras, do Re-
latório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Finan-
ceiras, tendo em vista já serem os mesmos do conhecimento de todos os acionistas presentes. 6.3. Em
Assembleia Geral Ordinária: 6.3.1. Os Senhores Acionistas aprovaram, sem ressalvas, as Contas dos
Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercí-
cio social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicados no Jornal Valor Econômico e no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, ambos na edição de 25 de março de 2020. 6.3.2. Considerando que o
lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi integralmente absorvido
à conta de Prejuízos Acumulados, os Senhores Acionistas aprovaram a não distribuição de dividendos
pela Companhia. 6.3.3. Face ao término do prazo de gestão dos membros do Conselho de Administra-
ção, os Senhores Acionistas aprovaram a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administra-
ção, os Senhores: (i) Daniel Hajj Aboumrad, mexicano, casado, administrador de empresas, portador
do passaporte mexicano nº G14320891, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.421.297-67, residente e
domiciliado no Lago Zurich, n 245, Edificio Telcel, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel
Hidalgo, México, C.P. 11529, D.F, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, permane-
cendo vago o cargo de suplente; (ii) Carlos José García Moreno Elizondo, mexicano, casado, econo-
mista, portador do passaporte mexicano nº G24464916, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.421.247-06,
residente e domiciliado no Lago Zurich, n 245, Edificio Telcel, Colonia Ampliación Granada, Delegaci-
ón Miguel Hidalgo, México, C.P. 11529, D.F, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Adminis-
tração, permanecendo vago o cargo de suplente; (iii) Alejandro Cantú Jiménez, mexicano, casado,
advogado, portador do passaporte mexicano nº G18666954, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.421.307-
73, residente e domiciliado em Lago Zurich, nº 245, Edificio Telcel, Colonia Ampliación Granada, Dele-
gación Miguel Hidalgo, México, C.P. 11529, D.F, para o cargo de Conselheiro e seu suplente Daniel
AlejandroTapia Mejía, mexicano, casado, advogado, portador do passaporte mexicano nº G25400559,
inscrito no CPF/MF sob o nº 060.680.397-14, residente e domiciliado no Lago Zurich, n 245, Edificio
Telcel, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, C.P. 11529, D.F.; (iv) Oscar
Von Hauske Solis, mexicano, casado, contador, portador do passaporte mexicano nº G16179650,
residente e domiciliado em Lago Zurich, n 245, Edificio Telcel, Colonia Ampliación Granada, Delega-
ción Miguel Hidalgo, México, C.P. 11529, D.F, para o cargo de Conselheiro, permanecendo vago o
cargo de suplente; (v) Alberto de Orleans e Bragança, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Or-
dem dos Advogados do Brasil - Seção do Rio de Janeiro OAB/RJ sob o n 39.678 e no CPF/MF sob o
nº 416.047.507-82, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na
Avenida Presidente Wilson nº 231, 23º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de
Secretário do Conselho de Administração e seu suplente Marcos Medeiros Coelho da Rocha, brasi-
leiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 81.466 e no CPF/MF sob o nº 010.837.977-94,
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Presidente
Wilson nº 231, 23º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; (vi) José Antônio Guaraldi Félix,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 56.586.459-2, expedida pelo SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 140.448.620-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São
Paulo, com endereço comercial Rua Henri Dunant nº 780, Torre A, 16º andar, Santo Amaro, Cidade e
Estado de São Paulo, para o cargo de Conselheiro, permanecendo vago o cargo de suplente; e (vii)
José Formoso Martínez, naturalizado Brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identida-
de 30159273-9, expedida pela Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/
MF sob o n 059.557.727-07, residente e domiciliado nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com
endereço comercial na Avenida Presidente Vargas n 1012, 15 andar, Centro, Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, para o cargo de Conselheiro, permanecendo vago o cargo de suplente. Os Conselheiros
ora reeleitos serão investidos em seus cargos no prazo legal e deverão permanecer em seus cargos
até a posse de seus sucessores a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023, ou até que
sejam destituídos ou substituídos pela Assembleia Geral. Os Conselheiros reeleitos, presentes à As-
sembleia, apresentaram Declarações de Desimpedimento, informando não terem qualquer impedimen-
to à assunção dos respectivos cargos, em observância ao disposto no artigo 147, §1 a §3º da Lei nº
6.404/76, as quais foram arquivadas na sede da Companhia. 6.4. Em Assembleia Geral Extraordinária:
6.4.1. Os Senhores Acionistas fixaram a remuneração anual global dos administradores da Companhia
para o exercício social de 2020 no montante de até (inclusive) R$23.000.000,00 (vinte e três milhões
de reais), cuja forma de distribuição será estabelecida pelo Conselho de Administração. 6.4.2. Os Se-
nhores Acionistas aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo
I à presente ata, homologando o aumento do capital social da Companhia aprovado pelo Conselho de
Administração, nos termos do Artigo 5º, §2º do Estatuto Social, em reunião realizada em 30 de setem-
bro de 2019 na qual foi lavrada a ata e sua certidão registrada perante a Junta Comercial do Estado de
São Paulo (“JUCESP”) sob nº 622.526/19-4 em sessão de 15 de dezembro de 2019 (“Aumento de
Capital”). E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavra-
tura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assina-
turas: Roberto Catalão Cardoso - Presidente e representante da Administração da Companhia; André
Santos Correia - Secretário e Bruno Franco Bianchi, representante da Ernst & Young Auditores Inde-
pendentes S/S.. Acionistas: Claro Telecom Participações S.A., representada por seu procurador
Murilo Tagliari Rocha e Silva, EG Participações S.A. representada por seu procurador Murilo Tagliari
Rocha e Silva, Telmex Solutions Telecomunicações S.A. representada por seu procurador Murilo
Tagliari Rocha e Silva e Controladora De Servicios de Telecomunicaciones S.A. de C.V. represen-
tada por Alberto de Orleans e Bragança. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. São Paulo/SP, 15 de abril de 2020. André Santos Correia - Secretário. JUCESP nº
167.798/20-0 em 28/05/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social
da Claro S.A.: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º. A Sociedade, or-
ganizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, tem a denominação de Claro S.A., e
será regida pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto, no qual será designada simplesmente
Sociedade. Artigo 2°. A Sociedade tem sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo, Rua Henri Du-
nant, nº 780, Torres A e B, Santo Amaro, CEP 04709-110. Parágrafo Único. A Sociedade poderá abrir
ou fechar filiais, escritórios, agências e representações, no Brasil e no exterior, mediante deliberação
conforme artigo 14. Artigo 3º. A Sociedade tem por objeto social: I - Implantar, operar e prestar o
Serviço Móvel Pessoal, com observância dos termos de autorização expedidos pela Agência Nacional
de Telecomunicações, no Brasil e no Exterior; II - Explorar a compra, venda, locação e cessão de uso
de meios e equipamentos a qualquer título, bem como a importação e a exportação de equipamentos,
aparelhos e acessórios, e a prestação de serviços necessários ou úteis às atividades compreendidas
no objeto social, bem como a exploração de serviços de valor adicionado, preparatórios, correlatos,
suplementares ao Serviço Móvel Pessoal; III - Explorar os negócios de licenciamento e cessão de di-
reito de uso de softwares e outros conteúdos, venda e locação on line, por download e/ou outros meios,
de filmes, músicas e outros conteúdos e obras intelectuais; IV - Atuar como representante comercial e/
ou intermediador de negócios relacionados às atividades compreendidas no objeto social, bem como
desempenhar atividade de correspondente bancário; V - Participar no capital de outras sociedades,
entidades, associações e/ou consórcios, no Brasil ou no Exterior e/ou exercer o controle de sociedades
exploradoras do Serviço Móvel Pessoal, Serviço Móvel Celular e outras modalidades de serviços de
telecomunicações em geral, na conformidade das concessões, autorizações e permissões que lhes
forem outorgadas; VI - Prestar os serviços de engenharia de telecomunicações; VII - Prestar outros
serviços de telecomunicações, além do disposto acima, tais como Serviço de Telefonia Fixa Comutada,
Serviço de Comunicação Multimídia, Prestação de Serviço de TV por assinatura, bem como a explora-
ção de serviços de valor adicionado, preparatórios, correlatos, suplementares a esses serviços; VIII -
Cessão de capacidade satelital. Artigo 4°. A duração da Sociedade será por tempo indeterminado.
Capítulo II - Do Capital Social e das Ações. Artigo 5°. O capital social da Companhia é de
R$18.738.787.871,39 (dezoito bilhões, setecentos e trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e sete
mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), totalmente subscrito e integralizado, divi-
dido em 88.604.331 (oitenta e oito milhões, seiscentos e quatro mil, trezentos e trinta e uma) ações,
sendo 48.419.638 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e oito)
ações ordinárias e 40.184.693 (quarenta milhões, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e
três) ações preferenciais. § 1º. Cada ação ordinária nominativa terá direito a um voto nas deliberações
das Assembleias Gerais. As ações preferenciais não terão direito a voto, mas terão assegurado: (a) a
prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da Sociedade; e (b) o recebi-
mento de dividendos 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária. § 2º. O ca-
pital social da Sociedade poderá ser aumentado até R$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais), por
decisão do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária e sem observância
da proporção entre as diferentes espécies de ações, limitado, porém, aos limites estabelecidos na le-
gislação em vigor. O Conselho de Administração estabelecerá as condições para emissão, incluindo
preço de subscrição e prazo de integralização. § 3º. Na proporção do número de ações que possuírem,
os acionistas terão direito de preferência para a subscrição de aumento do capital, observadas as
disposições do artigo 171 da Lei nº 6.404/76. § 4º. Sem prejuízo do disposto no §1º, deste artigo, as
ações preferenciais terão direito a voto restrito exclusivamente na hipótese do inciso XXVII do parágra-
fo 7º do artigo 10 deste Estatuto. § 5º. As ações de emissão da Sociedade poderão ser mantidas em
contas de depósito, em nome de seus titulares, em instituições credenciadas pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, sob a forma de ações escriturais, sem a emissão de certificados. Capítulo III - Da
Assembleia Geral: Artigo 6º. As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administra-
ção ou na forma no parágrafo único do artigo 123 da Lei nº 6.404/76. Quando o Conselho de Adminis-
tração convocar a Assembleia Geral, caberá ao Presidente do Conselho de Administração consubstan-
ciar o ato e, na sua ausência ou impedimento, o Vice-Presidente do Conselho de Administração. Artigo
7º. As Assembleias Gerais realizar-se-ão na sede da Sociedade, salvo motivo de força maior. Dentro
dos quatro meses seguintes ao término do exercício social, será realizada uma assembleia geral ordi-
nária para tratar dos assuntos previstos no artigo 132 da Lei nº 6.404/76. Sempre que houver necessi-
dade, para tratar de todos os demais assuntos que sejam submetidos à deliberação dos acionistas,
será convocada uma assembleia geral extraordinária para estas deliberações. § 1°. As Assembleias
Gerais serão instaladas por qualquer um dos Diretores da Sociedade ou, na ausência ou impedimento
de qualquer um destes, por outro acionista que seja indicado por escrito por um dos diretores da So-
ciedade. Quando presente, qualquer um dos diretores da Sociedade presidirá a Assembleia, escolhen-
do o secretário entre os presentes. Na ausência de todos os diretores da Sociedade, presidirá a As-
sembleia um acionista indicado por qualquer um dos diretores da Sociedade. § 2º. Antes da instalação
da Assembleia Geral, os acionistas presentes deverão assinar o Livro de Presença, indicando seu
nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade e espécie ou classe de ações de que são
titulares, na forma do artigo 127 da Lei nº 6.404/76. § 3º. As atas serão lavradas em livro próprio, e
assinadas pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. As atas poderão também ser lavra-
das na forma de sumário dos fatos ocorridos, observado o disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº
6.404/76, salvo decisão em contrário do presidente da Assembleia Geral, e serão publicadas com
omissão das assinaturas dos acionistas. Capítulo IV - Seção I - Da Administração: Artigo 8°. A So-
ciedade será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria. Seção II - Do Conse-
lho de Administração: Artigo 9º. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 03
(três) membros e, no máximo, 10 (dez) membros efetivos, e igual número de suplentes, todos eleitos
pela Assembleia Geral, sendo necessariamente 01 (um) Presidente e até 9 (nove) conselheiros sem
designação específica. § 1º. Caberá ao Presidente do Conselho de Administração a convocação das
reuniões do Conselho de Administração e de Assembleia Geral, além do exercício do voto de qualida-
de no caso de empate nas deliberações do órgão. O Presidente do Conselho indicará, ainda, o Secre-
tário do Conselho de Administração, conforme o caso. §2º. Caberá a qualquer membro do Conselho de

Administração substituir o Presidente do Conselho de Administração na sua ausência ou impedimento,
conforme a indicação deste. § 3º. Caberá ao Secretário do Conselho de Administração lavrar em ata as
deliberações aprovadas pelo Conselho de Administração e adotar as providências necessárias para
convocar a Assembleia Geral, sempre que a matéria aprovada demandar a aprovação posterior dos
acionistas, respeitada a forma de convocação estabelecida na legislação em vigor e por este estatuto
social. § 4º. Os conselheiros e seus suplentes serão eleitos para mandato de 03 (três) anos, podendo
ser reeleitos, e serão investidos como conselheiros efetivos ou suplentes, conforme o caso, mediante
assinatura do termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração. § 5º. Os conselheiros não
reeleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos. § 6º. Em
suas ausências e impedimentos temporários, o conselheiro efetivo será substituído pelo respectivo
suplente. § 7º. Em caso de vacância ou impedimento permanente, o conselheiro efetivo será substituí-
do pelo respectivo suplente até a primeira Assembleia Geral, a qual procederá à eleição do substituto,
que completará o mandato do conselheiro substituído. § 8º - O Presidente do Conselho de Administra-
ção será eleito pela maioria dos votos de seus membros. A substituição do Presidente do Conselho de
Administração obedecerá ao mesmo critério estabelecido para sua eleição. Artigo 10. As reuniões do
Conselho de Administração serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração, median-
te aviso por escrito aos outros, com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias, indicando a pauta e o
horário em que a reunião se realizará, na sede da Sociedade ou em qualquer outra localidade escolhi-
da de comum acordo por seus membros, podendo-se realizar, inclusive, por meio de qualquer sistema
de vídeo ou audioconferência. § 1º. A convocação prevista no caput deste artigo poderá ser realizada
por carta, telegrama, fax ou e-mail, ficando dispensada sempre que estiver presente à reunião a totali-
dade dos membros do Conselho de Administração. § 2º. O quorum de instalação de reunião do Conse-
lho de Administração requer a presença de no mínimo 1/2 (metade) dos membros integrantes do cole-
giado. § 3º. A reunião do Conselho de Administração será presidida preferencialmente por seu
Presidente em exercício, que designará um dos membros para secretariar os trabalhos, em caso de
ausência ou impedimento do Secretário. § 4º. As deliberações do Conselho de Administração exigirão,
para serem aprovadas, o voto favorável da maioria dos membros integrantes do colegiado, observado
o voto de qualidade exclusivamente do Presidente do Conselho de Administração em caso de empate
nas deliberações. § 5º. Não sendo alcançado, após duas convocações sucessivas, o quorum de insta-
lação, a matéria será submetida à decisão da Assembleia Geral, para tanto imediatamente convocada
pelo Presidente do Conselho de Administração e nos casos previstos em lei. § 6º. As deliberações do
Conselho de Administração serão registradas em ata, lavrada em livro próprio e assinada por todos os
conselheiros que participaram das deliberações. § 7º. Compete ao Conselho de Administração, além
de outras matérias a ele atribuídas por lei e neste estatuto social, decidir sobre: I - eleição e destituição
dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração individual, observado o limite global fixado
pela Assembleia Geral; II - detalhamento das funções, atribuições e limites de alçada dos membros da
Diretoria, não especificados neste Estatuto; III - aprovação da política geral de cargos e salários, bene-
fícios e remuneração variável; IV - participação em licitações ou outros procedimentos para obtenção
de concessão, permissão ou autorização, dispensada a autorização para participar de licitações para
prestação de serviços de telecomunicações para órgãos públicos federais, estaduais e municipais, cuja
competência de aprovação fica atribuída na forma do artigo 14; V - quaisquer alterações ou modifica-
ções nos termos de concessões, permissões ou autorizações outorgadas; VI - escolha e destituição de
auditores independentes da Sociedade, se julgar conveniente a sua contratação pela Sociedade; VII -
estabelecimento das políticas da Sociedade referentes aos controles financeiros; VIII - aprovação de
planos de negócios, planos quinquenais estratégicos, orçamentos, inclusive de capital, bem como o
plano de negócios da Sociedade, e suas alterações; IX - aprovação das demonstrações financeiras
para fins de submissão à Assembleia Geral e de proposta para a distribuição de dividendos relativos a
períodos menores que o anual, observadas as disposições legais; X - definição dos níveis máximos de
endividamento da Sociedade; XI - realização de investimentos e despesas de capital, ressalvados os já
contemplados no orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração; XII - deliberação quanto
ao pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio da Sociedade, respeitados os limites esta-
belecidos na legislação em vigor; XIII - aquisição de participação societária em outras pessoas jurídi-
cas, de forma direta ou indireta, pela Sociedade; XIV - constituição, pela Sociedade, de outras pessoas
jurídicas; XV - participação da Sociedade em consórcios e associações; XVI - operações de crédito,
empréstimo ou financiamento em valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais) por operação ou série de operações correlatas por evento, exceto quando as mesmas forem re-
alizadas entre a Sociedade e seus controladores diretos ou indiretos ou outras companhias sujeitas ao
controle comum da Sociedade, operações em relação às quais não será necessária aprovação prévia
do Conselho de Administração; XVII - aquisição de bens, móveis ou imóveis, e direitos, em valor igual
ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por operação ou série de operações
correlatas por evento; XVIII - alienação, disposição ou oneração, a qualquer título, cessão, arrendamen-
to, transferência ou constituição de qualquer ônus real, gravame ou preferência, tendo por objeto bens
do ativo permanente e/ou direitos em valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais) por operação ou série de operações correlatas por evento; XIX - a assinatura por membros da
Diretoria e/ou por procuradores autorizados, de qualquer contrato, ou série de contratos correlatos por
evento, em valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sendo certo que a
aprovação pelo Conselho de Administração não será necessária nas operações envolvendo a aquisi-
ção de bens móveis e equipamentos dentro dos limites do orçamento anual já aprovado por este órgão;
XX - a celebração de qualquer contrato, independentemente do valor envolvido, entre a Companhia e
seus administradores ou empresas controladas por tais administradores; XXI - a concessão de avais ou
fianças, a assunção de obrigações em proveito exclusivo de terceiros, a efetivação de doações e a
prática de quaisquer atos graciosos, em valores que excederem à R$ 500.000,00, exceção feita à
prestação, pela Sociedade, representada na forma do artigo 14, I ou II, em favor de seus empregados
transferidos por motivo de trabalho, de fiança em contratos de locação residencial e em trâmites adua-
neiros relacionados à liberação de bagagem desacompanhada; e XXII - mediante delegação da As-
sembleia Geral, deliberar sobre a oportunidade e as condições de emissão de debêntures de que tra-
tam os incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei nº 6.404/76; XXIII - tomar as medidas necessárias para
assegurar que os centros de deliberação e implementação de decisões estratégicas, gerências e téc-
nicas relacionadas à execução das obrigações previstas nos Contratos de Concessão celebrados entre
a Sociedade e a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL estejam localizados em território
nacional, em observância do disposto na Cláusula 18.3 do citado Contrato; XXIV - indicar os membros
dos órgãos responsáveis pela administração e fiscalização (i) da TELOS - Fundação Embratel de Se-
guridade Social, exceto no que tange aos membros da Diretoria, dentre os quais apenas o Presidente
será indicado pela Claro, cabendo ao Presidente assim eleito a competência para contratar os demais
diretores e (ii) dos órgãos correspondentes em outras entidades de previdência social da Sociedade,
estabelecendo os critérios apropriados de inspeção e controle para os mesmos; XXV - aprovar a cele-
bração, pela Sociedade, de contratos de aquisição de conteúdo de vídeo internacional, bem como a
manutenção ou renovação desses contratos; XXVI - aprovar a alteração de qualquer termo ou condi-
ção, término, cancelamento ou não renovação de qualquer contrato ou relação comercial entre a So-
ciedade e qualquer parte relacionada do Globo Comunicação e Participações S.A., celebrados até 15
de junho de 2012; XXVII - submeter à deliberação da Assembleia Geral os contratos de prestação de
serviços de gerência, incluindo aqueles de assistência técnica, a serem celebrados com o acionista
controlador ou com terceiros a tal acionista controlador; e XXVIII - a emissão, pela Companhia, de no-
tas promissórias comerciais (Commercial Papers) para oferta pública de distribuição, independente-
mente do valor. § 8º. Nas matérias listadas nos incisos XVI a XIX e no inciso XXI supra, cujo valor por
operação esteja abaixo daqueles indicados nos respectivos itens, será dispensada a aprovação do
Conselho de Administração, devendo ser formalizados em conformidade com o artigo 14 do presente
estatuto. Seção III - Dos Comitês: Artigo 11. O Conselho de Administração, para seu assessoramen-
to, poderá constituir comitês técnicos ou consultivos, para realizar tarefas específicas ou para ativida-
des genéricas de interesse da Sociedade. Seção IV - Da Diretoria: Artigo 12. A Diretoria da Socieda-
de será composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 8 (oito) Diretores, acionistas ou não, todos
residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo 01 (um) Diretor Presidente e os
demais diretores com as seguintes designações: “CEO Mercado Empresarial”, “CEO Mercado Pesso-
al”, “CEO Mercado Residencial”; “Diretor Executivo Jurídico e Regulatório”, “Diretor Executivo de Estra-
tégia e Gestão Operacional”, “Diretor Executivo Administrativo e Financeiro”, e ”Diretor de Mercado de
Atacado”. § 1º. Os Diretores serão eleitos para mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos. § 2º.
Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a posse
dos novos Diretores. § 3º. Ocorrendo vacância, por qualquer motivo, de qualquer cargo na Diretoria, o
respectivo substituto será escolhido pelo Conselho de Administração e exercerá suas funções pelo
prazo restante do mandato do diretor substituído. § 4º. Na hipótese da vacância descrita no parágrafo
anterior do presente artigo, a Diretoria poderá ser representada por somente 01 (um) Diretor, desde
que haja aprovação prévia do Conselho de Administração. Artigo 13. Compete a cada Diretor, além
das atribuições eventualmente aprovadas pelo Conselho de Administração, agir sempre com o cuida-
do, diligência, ética, lealdade e probidade na condução de suas atividades e das áreas sob sua respon-
sabilidade, sendo responsável cada um pelas seguintes atribuições: I - cumprir e fazer cumprir a políti-
ca e a orientação geral dos negócios da Sociedade estabelecidos pelo Conselho de Administração,
sendo cada Diretor responsável pela área de atuação e pela unidade de negócio que lhe for atribuída
pelo Conselho de Administração; II - anualmente, traçar o plano de atividades da Sociedade para im-
plementação do plano de negócios; Parágrafo Único. Compete especificamente ao Diretor de Merca-
do de Atacado dirigir todos os processos de atendimento, comercialização e entrega dos produtos
referentes à Oferta de Referência dos Produtos no Mercado de Atacado a que se refere o caput do
artigo 5º da Resolução nº 600 de 08 de novembro de 2012 da Agência Nacional de Telecomunicações
- Anatel. Artigo 14. Exceto pelos poderes e representação isolada especificamente previstos no artigo
13 acima, em todos e quaisquer atos ou documentos que importem em responsabilidade patrimonial
para a Sociedade, ou que de outra forma a obriguem, deverá(ão) constar, obrigatoriamente, para fins
de representação social, assinatura(s), da seguinte forma: I - a assinatura de pelo menos 02 (dois) Di-
retores; II - a assinatura de 01 (um) Diretor atuando em conjunto com 01 (um) procurador, nomeado
conforme o § 1º deste artigo; III - a assinatura de 02 (dois) procuradores com poderes específicos,
nomeados necessariamente por dois Diretores da Sociedade; e IV - a assinatura de 01 (um) Diretor ou
de 01 (um) procurador nomeado conforme o parágrafo primeiro deste artigo, atuando isoladamente,
com poderes específicos para representar a Sociedade nos atos e documentos relativos a processos
de licitações públicas, bem como em quaisquer outros atos ou documentos expressamente indicados
pelo Conselho de Administração, sem prejuízo das outras formas de representação previstas neste
estatuto. § 1º. A Sociedade representada de acordo com o previsto no inciso I do caput deste artigo
poderá constituir procuradores, especificando no instrumento de mandato os poderes outorgados e o
prazo de duração, que não poderá exceder a 01 (um) ano, salvo para fins judiciais ou para representa-
ção em processos administrativos de natureza tributária ou ainda, para representar a Sociedade no
caso previsto no inciso IV deste artigo. § 2º. A Sociedade poderá ser representada por um Diretor ou
um procurador, agindo isoladamente, (a) em juízo ou em assembleias gerais de companhias das quais
a Sociedade seja acionista, (b) no endosso de cheques ou documentos para depósito ou cobrança, e
(c) perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, sociedades de economia mista não
financeiras e concessionárias de serviço público. Seção V - Do Conselho Fiscal. Artigo 15. O Conse-
lho Fiscal, com as atribuições e poderes conferidos por lei, somente será instalado a pedido de acionis-
tas, na forma que faculta o artigo 161 da Lei nº 6.404/76, sendo composto por 03 (três) a 05 (cinco)
membros efetivos e igual número de suplentes. À Assembleia Geral que vier a eleger o Conselho Fis-
cal, caberá fixar a respectiva remuneração, observado o mínimo legal. Capítulo V - Do Exercício So-
cial, Balanços, Lucros e Dividendos: Artigo 16. O exercício social terá início em 1º de janeiro e tér-
mino em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social, proceder-se-á ao levantamento
das demonstrações financeiras exigidas por lei. Artigo 17. Os acionistas farão jus a receber anualmen-
te o dividendo obrigatório em montante equivalente a 0,1% (zero ponto um por cento) do lucro líquido
do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Artigo 18. O Conselho de Administra-
ção poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitados os preceitos legais, em
períodos menores, e aprovar a distribuição de dividendos intercalares com base nos lucros apurados.
Parágrafo Único. A qualquer tempo, o Conselho de Administração poderá deliberar a distribuição de
dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros. Capítulo VI - Da
Liquidação da Sociedade: Artigo 19. A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei
e neste Estatuto, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante, e o Conselho Fiscal que deverá
funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo VII - Disposições Transitórias:
Artigo 20. Os acionistas da Companhia poderão solicitar a conversão de ações preferenciais de emis-
são da Companhia em ações ordinárias, bem como de ações ordinárias de emissão da Companhia em
ações preferenciais, observado o disposto neste artigo. § 1º. A conversão a que se refere este artigo
poderá ser solicitada por meio de comunicação dirigida à administração da Sociedade, impreterivel-
mente até o dia 16 de março de 2015. Após esta data, os acionistas não terão mais o direito de solicitar
a conversão de suas ações de uma espécie para outra. § 2º. A conversão será realizada na proporção
de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial e vice-versa, cabendo à Sociedade e
seus acionistas controladores tomar as providências necessárias para que não haja violação à propor-
ção legal de ações ordinárias e ações preferenciais. § 3º. Encerrado o prazo a que se refere este artigo,
e na hipótese de ter havido solicitação de conversão de ações por parte de algum acionista, a Socie-
dade terá um prazo de 30 (trinta) dias para implementar a conversão referida neste artigo.

COMUNICADO
PERP 007/2020 - PROC. 03424/2020

OFERTA DE COMPRAS Nº 090201000012020OC00099

Considerando a instabilidade do sistema da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC,

nos dias 08 e 09/06/2020, a qual impossibilitou o acesso aos Pregões Eletrônicos

agendados, comunicamos que a data da sessão pública do PERP 007/2020 - PROC.

03424/2020 - OC 090201000012020OC00099 destinado à CONSTITUIÇÃO DE

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,

foi prorrogada automaticamente pelo sistema para às 09h30min de 16/06/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020/SESP

PROCESSO Nº 107001/2020 e SIAG Nº 0107001
A Secretaria de Estado de Segurança Pública vem a público informar a abertura do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 011/2020/SESP, cujo objeto é a aquisição de materiais que serão
empregados nas ações vinculadas a temporada de incêndio florestal 2020, atendendo as
necessidades do cenário operacional do corpo de bombeiros militar do estado de mato grosso.
LANÇAMENTO E ENVIO DA (S) PROPOSTA (S) NO SIAG: de 16/06/2020 a 25/06/2020,
período integral, e no dia 26/06/2020 até às 08h00min (horário de Cuiabá-MT).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/06/2020 às 08h30min (horário de Cuiabá-MT), no Portal
de Aquisições da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso �
SEPLAG/MT. Link: http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/
EDITAL DISPONIBILIZADO: no Portal de Aquisições da SEPLAG/MT, por meio do Link:
https://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/central/EditalPageList.jsp
ESCLARECIMENTOS: E-mail: pregao@sesp.mt.gov.br
TELEFONES PARACONTATO: (65) 3613-8146 e 3613-5536.

Cuiabá - MT, 10 de Junho de 2020.
(ORIGINALASSINADO)

NADYABRUNO MORCELI
Superintendente de Aquisições e Contratos

SUAC/SAAS/SESP - MT

COMUNICADO
PERP 013/2020 - PROC.10343/2020

OFERTA DE COMPRAS Nº 090201000012020OC00097

Considerando a instabilidade do sistema da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC,

nos dias 08 e 09/06/2020, a qual impossibilitou o acesso aos Pregões Eletrônicos

agendados, comunicamos que a data da sessão pública do PERP 013/2020 -

PROC.10343/2020-OC090201000012020OC00097destinadoàCONSTITUIÇÃODE

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,

foi prorrogada automaticamente pelo sistema para às 09h00 de 16/06/2020.
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�hdu�h_̂S]_g\S\hS̀\̂S�hdu�h_̂S̀_aa\d�S

���SdSgbc_b�x\Se_Sd̀ _̂a_bcd̂SdS̀ \̂̀ \acdS_ud�\̂dedS̀ d̂dS̀ d̂cg[g̀d̂Se\Sv̂_wx\SNu_ĉybg[\Sz{|}~}~S�LWTS�~~��Zbx\St\g
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

 
Nome: CLARO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.432.544/0001-47

Certidão nº: 27531733/2020

Expedição: 20/10/2020, às 15:43:49

Validade: 17/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que CLARO S.A. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ

sob o nº 40.432.544/0001-47, CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas

no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade

suspensa:

0100032-90.2016.5.01.0004 - TRT 01ª Região * 

0060600-15.2003.5.01.0006 - TRT 01ª Região * 

0000598-43.2012.5.01.0013 - TRT 01ª Região * 

0161000-88.2009.5.01.0018 - TRT 01ª Região ** 

0100807-63.2016.5.01.0018 - TRT 01ª Região * 

0010267-76.2015.5.01.0026 - TRT 01ª Região * 

0101670-58.2017.5.01.0026 - TRT 01ª Região * 

0010610-88.2014.5.01.0032 - TRT 01ª Região * 

0011318-57.2013.5.01.0038 - TRT 01ª Região * 

0101290-56.2018.5.01.0040 - TRT 01ª Região * 

0001351-07.2012.5.01.0043 - TRT 01ª Região * 

0010739-26.2015.5.01.0043 - TRT 01ª Região * 

0001321-39.2012.5.01.0053 - TRT 01ª Região * 

0000071-25.2013.5.01.0056 - TRT 01ª Região * 

0000101-82.2012.5.01.0060 - TRT 01ª Região * 

0010742-92.2013.5.01.0061 - TRT 01ª Região * 

0010972-13.2013.5.01.0069 - TRT 01ª Região * 

0011481-50.2015.5.01.0302 - TRT 01ª Região * 

0011668-32.2015.5.01.0343 - TRT 01ª Região * 

0001271-07.2011.5.04.0007 - TRT 04ª Região * 

0001191-72.2013.5.04.0007 - TRT 04ª Região ** 

0000797-60.2012.5.04.0020 - TRT 04ª Região * 

0126600-43.2009.5.04.0025 - TRT 04ª Região * 

0001160-54.2011.5.04.0029 - TRT 04ª Região * 

0198500-76.2006.5.04.0030 - TRT 04ª Região * 

0000165-45.2013.5.04.0102 - TRT 04ª Região * 

0001221-16.2013.5.04.0102 - TRT 04ª Região * 
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0000400-75.2014.5.04.0102 - TRT 04ª Região * 

0001143-79.2014.5.04.0104 - TRT 04ª Região * 

0000646-37.2014.5.04.0663 - TRT 04ª Região * 

0000090-03.2012.5.04.0664 - TRT 04ª Região * 

0000829-05.2014.5.04.0664 - TRT 04ª Região * 

0000774-36.2011.5.05.0016 - TRT 05ª Região * 

0000207-79.2014.5.05.0022 - TRT 05ª Região * 

0001158-48.2011.5.05.0032 - TRT 05ª Região * 

0078300-02.2008.5.06.0002 - TRT 06ª Região * 

0144200-26.2008.5.06.0003 - TRT 06ª Região * 

0136000-49.2007.5.06.0008 - TRT 06ª Região * 

0087800-08.2007.5.06.0009 - TRT 06ª Região * 

0127900-90.2007.5.06.0013 - TRT 06ª Região * 

0001522-15.2014.5.08.0005 - TRT 08ª Região * 

0065200-51.2014.5.13.0009 - TRT 13ª Região * 

0081000-05.2009.5.15.0021 - TRT 15ª Região * 

0000107-34.2013.5.15.0038 - TRT 15ª Região * 

0000556-89.2013.5.15.0038 - TRT 15ª Região * 

0000556-29.2014.5.15.0079 - TRT 15ª Região * 

0081600-89.2009.5.15.0097 - TRT 15ª Região * 

0011196-10.2014.5.15.0106 - TRT 15ª Região * 

0011332-07.2014.5.15.0106 - TRT 15ª Região * 

0011905-11.2015.5.15.0106 - TRT 15ª Região * 

0012054-43.2017.5.18.0012 - TRT 18ª Região * 

0068100-55.2009.5.22.0001 - TRT 22ª Região * 

0001881-26.2010.5.22.0001 - TRT 22ª Região * 
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora

de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 53.
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).
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Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos

da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do

Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da

pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou

garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens

suficientes.
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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 11:06:55 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: CLARO S.A. 

CNPJ: 40.432.544/0001-47 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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 28/09/2020  2807838 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   3970176  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 27/09/2020,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 CLARO S.A.  , CNPJ: 40.432.544/0001-47, conforme indicação constante do pedido de certidão. 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 28 de setembro de 2020. 

                2807838 
 PEDIDO N°:  
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A Diretoria de Apoio Técnico da Secretaria 

da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo – SPI 3, atendendo a 

solicitação de

CLARO S.A.   -  CNPJ 40.432.544/0001-47

 

CERTIFICA para fins de Concorrência Pública que as certidões de distribuição 

cível na Comarca de São Paulo são expedidas unicamente pelo Serviço de Certidão 

Estadual Cível – SCECV, nos termos da Portaria nº 9.614/2018, de 16/05/2018, atual 

denominação do Serviço Técnico de Informações Cíveis da Comarca de São Paulo, 

em face da unificação dos Cartórios de Distribuição Cível. CERTIFICA que são 

considerados em geral para a expedição de certidões todos os feitos em andamento 

cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas, Foros 

Regionais e Distritais do Estado de São Paulo, nos termos do Comunicado SPI nº 

22/2019. CERTIFICA FINALMENTE que, desde 05/05/2016, as certidões de 

distribuição cível, solicitadas pela internet e presencialmente, passaram a ter 

assinatura digital, nos termos do Comunicado SPI nº 23/2016. NADA MAIS. O referido 

é verdade e dá fé.

Esta certidão é assinada digitalmente e sua autenticidade pode ser conferida 

em https://esaj.tjsp.jus.br/atendimento/conferenciaDocOriginal.do

Prazo de validade desta certidão: 90 dias

São Paulo, data informada na assinatura digital

Esta certidão é sem custas
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Claro Brasil 
Rua Henri Dunant, nº 780 – Torres A e B 

Santo Amaro – Cep. 04.709-110 - São Paulo, SP – Brasil 
C.N.P.J.: 40.432.544/0001-47 

 

 
 

Declaração de Cumprimento da Resolução CNJ nº. 07/2005 e suas alterações posteriores. 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO NA FORMA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº. 07/2005, COM 

ALTERAÇÕES POSTERIORES 
 
Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
A empresa CLARO S.A, inscrita no CNPJ/MF: 40.432.544/000147, sediada na Rua Henri Dunant, 780, Santo 
Amaro, São Paulo/SP, representada por Ademir Batista da Silva Junior, cargo Gerente Executivo de Contas 
Sênior, portador do documento de identificação 4.939.993 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº.: 020.013.834-
01, residente e domiciliado(a) à Rua Teles Júnior, 125 –Apto 201 – Aflitos – Recife – PE – CEP: 52.050-375, 
declara sob as penas da lei:  
 
1. Não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de 
funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.  
 
2. Declara, outrossim, ter conhecimento de que:  

• a vedação do parágrafo anterior se estende às contratações deflagradas quando os magistrados e 
servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como 
as iniciadas até 6 (seis) meses e após a desincompatibilização.  
 
3. E, ainda estar ciente de que:  

• nada obsta que a Administração vede a contratação de empresa pertencente a parente de magistrado 
ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de NEPOTISMO, a exemplo dos atuantes exclusivamente 
na área judiciária, sempre que identificar, no caso concreto, risco potencial de contaminação do processo 
licitatório.  
 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

Recife, 19 de outubro de 2020. 
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sábado, 15 de dezembro de 2018 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 128 (232) – 3

Claro S.A.
CNPJ/MF nº 40.432.544/0001-47 - NIRE 35.300.145.801

Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19 de Novembro de 2018
1. Data, Hora e Local: Realizada em 19 de novembro de 2018, às 09:00h, na sede da Claro S.A. (“Companhia”), 
situada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, nº 780, Torres A e B, Santo Amaro, CEP 
04709-110. 2. Convocação: Anúncios publicados, nos termos do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, no Jornal Valor 
Econômico e no Diário Oficial de São Paulo, nas edições dos dias 09, 10 e 13 de novembro de 2018. Os referidos 
anúncios encontram-se sobre a mesa à disposição dos interessados, tendo sido dispensada a leitura e a transcri-
ção dos mesmos. 3. Presenças: Presentes os acionistas da Companhia, representando mais de 99% (noventa e 
nove por cento) do capital com direito a voto, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença 
de Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Nos termos do Artigo 7º, §1º, do Estatuto Social, presidiu os trabalhos o 
Diretor da Companhia, Sr. Roberto Catalão Cardoso, que convidou o Sr. André Santos Correia para secretariar os 
trabalhos. 5. Ordem do Dia e Deliberações: Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a 
serem deliberadas nesta Assembleia, uma vez que são de inteiro conhecimento dos presentes, foram adotadas as 
seguintes deliberações pelos acionistas da Companhia: 5.1. Autorizar que a lavratura da ata que se refere à As-
sembleia Geral Extraordinária seja feita sob a forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão 
das assinaturas dos Acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os §§ 1º e 2º do Artigo 130, da Lei 
nº 6.404/76; 5.2. Aprovar a alteração do objeto social da Companhia para inclusão das atividades de (i) correspon-
dente bancário; e (ii) cessão de capacidade satelital, com a consequente modificação do Artigo 3º de seu Estatuto 
Social, que passará a viger com a seguinte redação: “Artigo 3º. A Sociedade tem por objeto social: I - Implantar, 
operar e prestar o Serviço Móvel Pessoal, com observância dos termos de autorização expedidos pela Agência 
Nacional de Telecomunicações, no Brasil e no Exterior; II - Explorar a compra, venda, locação e cessão de uso de 
meios e equipamentos a qualquer título, bem como a importação e a exportação de equipamentos, aparelhos e 
acessórios, e a prestação de serviços necessários ou úteis às atividades compreendidas no objeto social, bem 
como a exploração de serviços de valor adicionado, preparatórios, correlatos, suplementares ao Serviço Móvel 
Pessoal; III - Explorar os negócios de licenciamento e cessão de direito de uso de softwares e outros conteúdos, 
venda e locação on line, por download e/ou outros meios, de filmes, músicas e outros conteúdos e obras intelec-
tuais; IV - Atuar como representante comercial e/ou intermediador de negócios relacionados às atividades com-
preendidas no objeto social, bem como desempenhar atividade de correspondente bancário; V - Participar no 
capital de outras sociedades, entidades, associações e/ou consórcios, no Brasil ou no Exterior e/ou exercer o 
controle de sociedades exploradoras do Serviço Móvel Pessoal, Serviço Móvel Celular e outras modalidades de 
serviços de telecomunicações em geral, na conformidade das concessões, autorizações e permissões que lhes 
forem outorgadas; VI - Prestar os serviços de engenharia de telecomunicações; VII - Prestar outros serviços de 
telecomunicações, além do disposto acima, tais como Serviço de Telefonia Fixa Comutada, Serviço de Comunica-
ção Multimídia, Prestação de Serviço de TV por assinatura, bem como a exploração de serviços de valor adicio-
nado, preparatórios, correlatos, suplementares a esses serviços; VIII - Cessão de capacidade satelital.”: 
5.3. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo I à presente ata, com a nova 
redação de seu Artigo 3º, em razão da deliberação acima tomada; 5.4. Autorizar os Diretores da Companhia a 
praticarem todos os atos necessários à implementação e formalização da deliberação acima tomada. 6. Encerra-
mento: E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. 
Reaberta a sessão, foi esta lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Roberto Catalão 
Cardoso - Presidente; André Santos Correia - Secretário. Acionistas Presentes: Claro Telecom Participações 
S.A., representada por sua procuradora Bruna Manfredi Camargo, EG Participações S.A. representada por sua 
procuradora Bruna Manfredi Camargo, Telmex Solutions Telecomunicações S.A. representada por sua procu-
radora Bruna Manfredi Camargo e Controladora de Servicios de Telecomunicaciones S.A. de C.V. representa-
da por Alberto de Orleans e Bragança. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São 
Paulo/SP, 19 de novembro de 2018. André Santos Correia - Secretário. JUCESP nº 571.860/18-7 em 04/12/2018. 
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social Claro S.A. - Capítulo I - Da Denomina-
ção, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º. A Sociedade, organizada sob a forma de sociedade anônima de capital 
fechado, tem a denominação de Claro S.A., e será regida pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto, no 
qual será designada simplesmente Sociedade. Artigo 2º. A Sociedade tem sede e foro na Cidade e Estado de São 
Paulo, Rua Henri Dunant, nº 780, Torres A e B, Santo Amaro, CEP 04709-110. Parágrafo Único. A Sociedade 
poderá abrir ou fechar filiais, escritórios, agências e representações, no Brasil e no exterior, mediante deliberação 
conforme Artigo 14. Artigo 3º. A Sociedade tem por objeto social: I - Implantar, operar e prestar o Serviço Móvel 
Pessoal, com observância dos termos de autorização expedidos pela Agência Nacional de Telecomunicações, no 
Brasil e no Exterior; II - Explorar a compra, venda, locação e cessão de uso de meios e equipamentos a qualquer 
título, bem como a importação e a exportação de equipamentos, aparelhos e acessórios, e a prestação de servi-
ços necessários ou úteis às atividades compreendidas no objeto social, bem como a exploração de serviços de 
valor adicionado, preparatórios, correlatos, suplementares ao Serviço Móvel Pessoal; III - Explorar os negócios de 
licenciamento e cessão de direito de uso de softwares e outros conteúdos, venda e locação on line, por download 
e/ou outros meios, de filmes, músicas e outros conteúdos e obras intelectuais; IV - Atuar como representante co-
mercial e/ou intermediador de negócios relacionados às atividades compreendidas no objeto social, bem como 
desempenhar atividade de correspondente bancário; V - Participar no capital de outras sociedades, entidades, 
associações e/ou consórcios, no Brasil ou no Exterior e/ou exercer o controle de sociedades exploradoras do 
Serviço Móvel Pessoal, Serviço Móvel Celular e outras modalidades de serviços de telecomunicações em geral, 
na conformidade das concessões, autorizações e permissões que lhes forem outorgadas; VI - Prestar os serviços 
de engenharia de telecomunicações; VII - Prestar outros serviços de telecomunicações, além do disposto acima, 
tais como Serviço de Telefonia Fixa Comutada, Serviço de Comunicação Multimídia, Prestação de Serviço de TV 
por assinatura, bem como a exploração de serviços de valor adicionado, preparatórios, correlatos, suplementares 
a esses serviços; VIII - Cessão de capacidade satelital. Artigo 4º. A duração da Sociedade será por tempo inde-
terminado. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações: Artigo 5º. O capital social da Companhia é de 
R$18.722.518.418,04 (dezoito bilhões, setecentos e vinte e dois milhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos 
e dezoito reais e quatro centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 88.514.514 (oitenta e oito mi-
lhões, quinhentos e quatorze mil, quinhentos e quatorze) ações, sendo 48.329.821 (quarenta e oito milhões, tre-
zentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e uma) ações ordinárias e 40.184.693 (quarenta milhões, cento e oi-
tenta e quatro mil, seiscentas e noventa e três) ações preferenciais. § 1º. Cada ação ordinária nominativa terá 
direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. As ações preferenciais não terão direito a voto, mas 
terão assegurado: (a) a prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da Sociedade; e 
(b) o recebimento de dividendos 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária. § 2º. O ca-
pital social da Sociedade poderá ser aumentado até R$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais), por decisão do 
Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária e sem observância da proporção entre as 
diferentes espécies de ações, limitado, porém, aos limites estabelecidos na legislação em vigor. O Conselho de 
Administração estabelecerá as condições para emissão, incluindo preço de subscrição e prazo de integralização. 
§ 3º. Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão direito de preferência para a subscri-
ção de aumento do capital, observadas as disposições do Artigo 171 da Lei nº 6.404/76. § 4º. Sem prejuízo do 
disposto no §1º deste Artigo, as ações preferenciais terão direito a voto restrito exclusivamente na hipótese do 
inciso XXVII do parágrafo 7º do Artigo 10 deste Estatuto. § 5º. As ações de emissão da Sociedade poderão ser 
mantidas em contas de depósito, em nome de seus titulares, em instituições credenciadas pela Comissão de Va-
lores Mobiliários - CVM, sob a forma de ações escriturais, sem a emissão de certificados. Capítulo III - Da Assem-
bleia Geral: Artigo 6º. As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração ou na forma no 
parágrafo único do Artigo 123 da Lei nº 6.404/76. Quando o Conselho de Administração convocar a Assembleia 
Geral, caberá ao Presidente do Conselho de Administração consubstanciar o ato e, na sua ausência ou impedi-
mento, o Vice-Presidente do Conselho de Administração. Artigo 7º. As Assembleias Gerais realizar-se-ão na sede 
da Sociedade, salvo motivo de força maior. Dentro dos quatro meses seguintes ao término do exercício social, será 
realizada uma assembleia geral ordinária para tratar dos assuntos previstos no Artigo 132 da Lei nº 6.404/76. 
Sempre que houver necessidade, para tratar de todos os demais assuntos que sejam submetidos à deliberação 
dos acionistas, será convocada uma assembleia geral extraordinária para estas deliberações. § 1º. As Assem-
bleias Gerais serão instaladas por qualquer um dos Diretores da Sociedade ou, na ausência ou impedimento de 
qualquer um destes, por outro acionista que seja indicado por escrito por um dos diretores da Sociedade. Quando 
presente, qualquer um dos diretores da Sociedade presidirá a Assembleia, escolhendo o secretário entre os pre-
sentes. Na ausência de todos os diretores da Sociedade, presidirá a Assembleia um acionista indicado por qual-
quer um dos diretores da Sociedade. § 2º. Antes da instalação da Assembleia Geral, os acionistas presentes de-
verão assinar o Livro de Presença, indicando seu nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade e 
espécie ou classe de ações de que são titulares, na forma do Artigo 127 da Lei nº 6.404/76. § 3º. As atas serão 
lavradas em livro próprio, e assinadas pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. As atas poderão 
também ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, observado o disposto no Artigo 130, §1º, da Lei nº 
6.404/76, salvo decisão em contrário do presidente da Assembleia Geral, e serão publicadas com omissão das 
assinaturas dos acionistas. Capítulo IV - Seção I - Da Administração: Artigo 8º. A Sociedade será administrada 
por um Conselho de Administração e uma Diretoria. Seção II - Do Conselho de Administração: Artigo 9º.  
O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 03 (três) membros e, no máximo, 10 (dez) membros 
efetivos, e igual número de suplentes, todos eleitos pela Assembleia Geral, sendo necessariamente 01 (um) Pre-
sidente e até 9 (nove) conselheiros sem designação específica. § 1º. Caberá ao Presidente do Conselho de Admi-
nistração a convocação das reuniões do Conselho de Administração e de Assembleia Geral, além do exercício do 
voto de qualidade no caso de empate nas deliberações do órgão. O Presidente do Conselho indicará, ainda, o 
Secretário do Conselho de Administração, conforme o caso. § 2º. Caberá a qualquer membro do Conselho de 
Administração substituir o Presidente do Conselho de Administração na sua ausência ou impedimento, conforme 
a indicação deste. § 3º. Caberá ao Secretário do Conselho de Administração lavrar em ata as deliberações apro-
vadas pelo Conselho de Administração e adotar as providências necessárias para convocar a Assembleia Geral, 
sempre que a matéria aprovada demandar a aprovação posterior dos acionistas, respeitada a forma de convoca-
ção estabelecida na legislação em vigor e por este estatuto social. § 4º. Os conselheiros e seus suplentes serão 
eleitos para mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos, e serão investidos como conselheiros efetivos ou 
suplentes, conforme o caso, mediante assinatura do termo de posse no livro de atas do Conselho de Administra-
ção. § 5º. Os conselheiros não reeleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus 
substitutos. § 6º. Em suas ausências e impedimentos temporários, o conselheiro efetivo será substituído pelo 
respectivo suplente. § 7º. Em caso de vacância ou impedimento permanente, o conselheiro efetivo será substituído 
pelo respectivo suplente até a primeira Assembleia Geral, a qual procederá à eleição do substituto, que completa-
rá o mandato do conselheiro substituído. § 8º. O Presidente do Conselho de Administração será eleito pela maioria 
dos votos de seus membros. A substituição do Presidente do Conselho de Administração obedecerá ao mesmo 
critério estabelecido para sua eleição. Artigo 10. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas 
pelo Presidente do Conselho de Administração, mediante aviso por escrito aos outros, com antecedência de pelo 
menos 10 (dez) dias, indicando a pauta e o horário em que a reunião se realizará, na sede da Sociedade ou em 
qualquer outra localidade escolhida de comum acordo por seus membros, podendo-se realizar, inclusive, por meio 
de qualquer sistema de vídeo ou audioconferência. § 1º. A convocação prevista no caput deste Artigo poderá ser 
realizada por carta, telegrama, fax ou e-mail, ficando dispensada sempre que estiver presente à reunião a 
totalidade dos membros do Conselho de Administração. § 2º. O quorum de instalação de reunião do Conselho de 
Administração requer a presença de no mínimo 1/2 (metade) dos membros integrantes do colegiado.  

§ 3º. A reunião do Conselho de Administração será presidida preferencialmente por seu Presidente em exercício, 
que designará um dos membros para secretariar os trabalhos, em caso de ausência ou impedimento do Secretá-
rio. § 4º. As deliberações do Conselho de Administração exigirão, para serem aprovadas, o voto favorável da 
maioria dos membros integrantes do colegiado, observado o voto de qualidade exclusivamente do Presidente do 
Conselho de Administração em caso de empate nas deliberações. § 5º. Não sendo alcançado, após duas convo-
cações sucessivas, o quorum de instalação, a matéria será submetida à decisão da Assembleia Geral, para tanto 
imediatamente convocada pelo Presidente do Conselho de Administração e nos casos previstos em lei.  
§ 6º. As deliberações do Conselho de Administração serão registradas em ata, lavrada em livro próprio e assinada 
por todos os conselheiros que participaram das deliberações. § 7º. Compete ao Conselho de Administração, além 
de outras matérias a ele atribuídas por lei e neste estatuto social, decidir sobre: I - eleição e destituição dos mem-
bros da Diretoria e fixação de sua remuneração individual, observado o limite global fixado pela Assembleia Geral; 
II - detalhamento das funções, atribuições e limites de alçada dos membros da Diretoria, não especificados neste 
Estatuto; III - aprovação da política geral de cargos e salários, benefícios e remuneração variável; IV - participação 
em licitações ou outros procedimentos para obtenção de concessão, permissão ou autorização, dispensada a 
autorização para participar de licitações para prestação de serviços de telecomunicações para órgãos públicos 
federais, estaduais e municipais, cuja competência de aprovação fica atribuída na forma do Artigo 14; V - quais-
quer alterações ou modificações nos termos de concessões, permissões ou autorizações outorgadas; VI - escolha 
e destituição de auditores independentes da Sociedade, se julgar conveniente a sua contratação pela Sociedade; 
VII - estabelecimento das políticas da Sociedade referentes aos controles financeiros; VIII - aprovação de planos 
de negócios, planos quinquenais estratégicos, orçamentos, inclusive de capital, bem como o plano de negócios da 
Sociedade, e suas alterações; IX - aprovação das demonstrações financeiras para fins de submissão à Assem-
bleia Geral e de proposta para a distribuição de dividendos relativos a períodos menores que o anual, observadas 
as disposições legais; X - definição dos níveis máximos de endividamento da Sociedade; XI - realização de inves-
timentos e despesas de capital, ressalvados os já contemplados no orçamento anual aprovado pelo Conselho de 
Administração; XII - deliberação quanto ao pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio da Sociedade, 
respeitados os limites estabelecidos na legislação em vigor; XIII - aquisição de participação societária em outras 
pessoas jurídicas, de forma direta ou indireta, pela Sociedade; XIV - constituição, pela Sociedade, de outras pes-
soas jurídicas; XV - participação da Sociedade em consórcios e associações; XVI - operações de crédito, emprés-
timo ou financiamento em valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por operação 
ou série de operações correlatas por evento, exceto quando as mesmas forem realizadas entre a Sociedade e 
seus controladores diretos ou indiretos ou outras companhias sujeitas ao controle comum da Sociedade, opera-
ções em relação às quais não será necessária aprovação prévia do Conselho de Administração; XVII - aquisição 
de bens, móveis ou imóveis, e direitos, em valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) 
por operação ou série de operações correlatas por evento; XVIII - alienação, disposição ou oneração, a qualquer 
título, cessão, arrendamento, transferência ou constituição de qualquer ônus real, gravame ou preferência, tendo 
por objeto bens do ativo permanente e/ou direitos em valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta mi-
lhões de reais) por operação ou série de operações correlatas por evento; XIX - a assinatura por membros da Di-
retoria e/ou por procuradores autorizados, de qualquer contrato, ou série de contratos correlatos por evento, em 
valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sendo certo que a aprovação pelo Con-
selho de Administração não será necessária nas operações envolvendo a aquisição de bens móveis e equipamen-
tos dentro dos limites do orçamento anual já aprovado por este órgão; XX - a celebração de qualquer contrato, 
independentemente do valor envolvido, entre a Companhia e seus administradores ou empresas controladas por 
tais administradores; XXI - a concessão de avais ou fianças, a assunção de obrigações em proveito exclusivo de 
terceiros, a efetivação de doações e a prática de quaisquer atos graciosos, em valores que excederem à 
R$ 500.000,00, exceção feita à prestação, pela Sociedade, representada na forma do Artigo 14, I ou II, em favor 
de seus empregados transferidos por motivo de trabalho, de fiança em contratos de locação residencial e em trâ-
mites aduaneiros relacionados à liberação de bagagem desacompanhada; e XXII - mediante delegação da As-
sembleia Geral, deliberar sobre a oportunidade e as condições de emissão de debêntures de que tratam os incisos 
VI a VIII do Artigo 59 da Lei nº 6.404/76; XXIII - tomar as medidas necessárias para assegurar que os centros de 
deliberação e implementação de decisões estratégicas, gerências e técnicas relacionadas à execução das obriga-
ções previstas nos Contratos de Concessão celebrados entre a Sociedade e a Agência Nacional de Telecomuni-
cações - ANATEL estejam localizados em território nacional, em observância do disposto na Cláusula 18.3 do ci-
tado Contrato; XXIV - indicar os membros dos órgãos responsáveis pela administração e fiscalização (i) da TELOS 
- Fundação Embratel de Seguridade Social, exceto no que tange aos membros da Diretoria, dentre os quais 
apenas o Presidente será indicado pela Claro, cabendo ao Presidente assim eleito a competência para contratar 
os demais diretores; e (ii) dos órgãos correspondentes em outras entidades de previdência social da Sociedade, 
estabelecendo os critérios apropriados de inspeção e controle para os mesmos; XXV - aprovar a celebração, pela 
Sociedade, de contratos de aquisição de conteúdo de vídeo internacional, bem como a manutenção ou renovação 
desses contratos; XXVI - aprovar a alteração de qualquer termo ou condição, término, cancelamento ou não reno-
vação de qualquer contrato ou relação comercial entre a Sociedade e qualquer parte relacionada do Globo Comu-
nicação e Participações S.A., celebrados até 15 de junho de 2012; XXVII - submeter à deliberação da Assembleia 
Geral os contratos de prestação de serviços de gerência, incluindo aqueles de assistência técnica, a serem cele-
brados com o acionista controlador ou com terceiros a tal acionista controlador; e XXVIII - a emissão, pela Com-
panhia, de notas promissórias comerciais (Commercial Papers) para oferta pública de distribuição, independente-
mente do valor. § 8º. Nas matérias listadas nos incisos XVI a XIX e no inciso XXI supra, cujo valor por operação 
esteja abaixo daqueles indicados nos respectivos itens, será dispensada a aprovação do Conselho de Administra-
ção, devendo ser formalizados em conformidade com o Artigo 14 do presente estatuto. Seção III - Dos Comitês: 

Artigo 11. O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá constituir comitês técnicos ou consul-
tivos, para realizar tarefas específicas ou para atividades genéricas de interesse da Sociedade. Seção IV -  
Da Diretoria:  Artigo 12. A Diretoria da Sociedade será composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 8 (oito) 
Diretores, acionistas ou não, todos residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo 01 (um) 
Diretor Presidente e os demais diretores com as seguintes designações: “CEO Mercado Empresarial”, “CEO Mer-
cado Pessoal”, “CEO Mercado Residencial”, “Diretor Executivo Jurídico e Regulatório”, “Diretor Executivo de Es-
tratégia e Gestão Operacional”, “Diretor Executivo Administrativo e Financeiro”, e ”Diretor de Mercado de Atacado”. 
§ 1º. Os Diretores serão eleitos para mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos. § 2º. Os membros da Di-
retoria não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a posse dos novos Diretores.  
§ 3º. Ocorrendo vacância, por qualquer motivo, de qualquer cargo na Diretoria, o respectivo substituto será esco-
lhido pelo Conselho de Administração e exercerá suas funções pelo prazo restante do mandato do diretor substi-
tuído. § 4º. Na hipótese da vacância descrita no parágrafo anterior do presente Artigo, a Diretoria poderá ser re-
presentada por somente 01 (um) Diretor, desde que haja aprovação prévia do Conselho de Administração.  
Artigo 13. Compete a cada Diretor, além das atribuições eventualmente aprovadas pelo Conselho de Administra-
ção, agir sempre com o cuidado, diligência, ética, lealdade e probidade na condução de suas atividades e das 
áreas sob sua responsabilidade, sendo responsável cada um pelas seguintes atribuições: I - cumprir e fazer cum-
prir a política e a orientação geral dos negócios da Sociedade estabelecidos pelo Conselho de Administração, 
sendo cada Diretor responsável pela área de atuação e pela unidade de negócio que lhe for atribuída pelo Conse-
lho de Administração; II - anualmente, traçar o plano de atividades da Sociedade para implementação do plano de 
negócios. Parágrafo Único. Compete especificamente ao Diretor de Mercado de Atacado dirigir todos os pro-
cessos de atendimento, comercialização e entrega dos produtos referentes à Oferta de Referência dos Produtos 
no Mercado de Atacado a que se refere o caput do Artigo 5º da Resolução no 600 de 08 de novembro de 2012 da 
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. Artigo 14. Exceto pelos poderes e representação isolada espe-
cificamente previstos no Artigo 13 acima, em todos e quaisquer atos ou documentos que importem em responsa-
bilidade patrimonial para a Sociedade, ou que de outra forma a obriguem, deverá(ão) constar, obrigatoriamente, 
para fins de representação social, assinatura(s), da seguinte forma:  I - a assinatura de pelo menos 02 (dois) Dire-
tores; II - a assinatura de 01 (um) Diretor atuando em conjunto com 01 (um) procurador, nomeado conforme o § 1º 
deste Artigo; III - a assinatura de 02 (dois) procuradores com poderes específicos, nomeados necessariamente por 
dois Diretores da Sociedade; e IV - a assinatura de 01 (um) Diretor ou de 01 (um) procurador nomeado conforme 
o parágrafo primeiro deste Artigo, atuando isoladamente, com poderes específicos para representar a Sociedade 
nos atos e documentos relativos a processos de licitações públicas, bem como em quaisquer outros atos ou docu-
mentos expressamente indicados pelo Conselho de Administração, sem prejuízo das outras formas de represen-
tação previstas neste estatuto. § 1º. A Sociedade representada de acordo com o previsto no inciso I do caput 
deste Artigo poderá constituir procuradores, especificando no instrumento de mandato os poderes outorgados e o 
prazo de duração, que não poderá exceder a 01 (um) ano, salvo para fins judiciais ou para representação em 
processos administrativos de natureza tributária ou ainda, para representar a Sociedade no caso previsto no inciso 
IV deste Artigo. § 2º. A Sociedade poderá ser representada por um Diretor ou um procurador, agindo isoladamen-
te, (a) em juízo ou em assembleias gerais de companhias das quais a Sociedade seja acionista, (b) no endosso 
de cheques ou documentos para depósito ou cobrança, e (c) perante repartições públicas federais, estaduais, e 
municipais, sociedades de economia mista não financeiras e concessionárias de serviço público. Seção V -  
Do Conselho Fiscal: Artigo 15. O Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes conferidos por lei, somente será 
instalado a pedido de acionistas, na forma que faculta o Artigo 161 da Lei nº 6.404/76, sendo composto por 03 
(três) a 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. À Assembleia Geral que vier a eleger o Conselho 
Fiscal, caberá fixar a respectiva remuneração, observado o mínimo legal. Capítulo V - Do Exercício Social, 
Balanços, Lucros e Dividendos: Artigo 16. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de 
dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social, proceder-se-á ao levantamento das demonstrações finan-
ceiras exigidas por lei. Artigo 17. Os acionistas farão jus a receber anualmente o dividendo obrigatório em mon-
tante equivalente a 0,1% (zero ponto um por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do Artigo 202 
da Lei nº 6.404/76. Artigo 18. O Conselho de Administração poderá determinar o levantamento de balanço se-
mestral ou, respeitados os preceitos legais, em períodos menores, e aprovar a distribuição de dividendos interca-
lares com base nos lucros apurados. Parágrafo Único. A qualquer tempo, o Conselho de Administração poderá 
deliberar a distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros. 
Capítulo VI - Da Liquidação da Sociedade: Artigo 19. A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos 
em lei e neste Estatuto, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante, e o Conselho Fiscal que deverá funcionar 
nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo VII - Disposições Transitórias: Artigo 20. Os acio-
nistas da Companhia poderão solicitar a conversão de ações preferenciais de emissão da Companhia em ações 
ordinárias, bem como de ações ordinárias de emissão da Companhia em ações preferenciais, observado o dis-
posto neste Artigo. § 1º. A conversão a que se refere este Artigo poderá ser solicitada por meio de comunicação 
dirigida à administração da Sociedade, impreterivelmente até o dia 16 de março de 2015. Após esta data, os 
acionistas não terão mais o direito de solicitar a conversão de suas ações de uma espécie para outra.  
§ 2º. A conversão será realizada na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial e 
vice-versa, cabendo à Sociedade e seus acionistas controladores tomar as providências necessárias para que não 
haja violação à proporção legal de ações ordinárias e ações preferenciais. § 3º. Encerrado o prazo a que se refere 
este Artigo , e na hipótese de ter havido solicitação de conversão de ações por parte de algum acionista, a 
Sociedade terá um prazo de 30 (trinta) dias para implementar a conversão referida neste Artigo.
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O Centro Espírita Caminho de Luz e Esperança, CNPJ 
16417656/0001, comunica o encerramento das atividades em 
29/12/2017. 

Claro S.A.
CNPJ/MF nº 40.432.544/0001-47 - NIRE 35.300.145.801

Ata da Reunião do Conselho de Administração 
Realizada em 29 de Dezembro de 2017

Local e Hora: Sede social da Claro S.A. (“Companhia”), localizada na 
cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, nº 780, Torres A e 
B, Santo Amaro, CEP 04709-110, às 10:00h. Convocação e Presença: 
Tendo comparecido os membros do Conselho de Administração da Com-
panhia abaixo assinados, ficam dispensadas as formalidades de convo-
cação. Mesa: Presidente: José Antônio Guaraldi Félix e Secretário:  
Alberto de Orleans e Bragança. Ordem do Dia: Deliberar acerca da ree-
leição dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberação: Após exa-
minada e discutida a matéria constante da ordem do dia, nos termos do 
artigo 10, §7º, I do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Conselheiros 
aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, em razão do término do 
prazo de gestão dos membros da Diretoria da Companhia, a reeleição 
dos mesmos, para um prazo de gestão até 31 de dezembro de 2020:  
(a) José Antônio Guaraldi Félix, brasileiro, casado, engenheiro, porta-
dor da cédula de identidade nº 56.586.459-2 SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 140.448.620-87, residente e domiciliado na cidade e 
Estado de São Paulo, na posição de Diretor Presidente; (b) José For-
moso Martínez, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de 
identidade nº 30.159.273-9, expedida pela Secretaria de Estado da Casa 
Civil do Rio de Janeiro e inscrito no CPF/MF sob o nº 059.557.727-07, 
residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na posição de 
diretor com designação CEO Mercado Empresarial; (c) Paulo Cesar 
Pereira Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de 
identidade nº 30.154.017-59 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o  
nº 284.875.750-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,  
na posição de diretor com designação CEO Mercado Pessoal; (d) Ro-
berto Catalão Cardoso, brasileiro, casado, contador, portador da cédula 
de identidade nº 083325/O-0 CRC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o  
nº 952.915.807-63, residente e domiciliado na cidade e Estado de São 
Paulo, na posição de Diretor Executivo Administrativo e Financeiro; 
(e) Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho, brasileiro, casado, ad-
vogado, portador da cédula de identidade n° 155.156 OAB/SP e inscrito 
no CPF/MF sob o n° 276.546.358-18, residente e domiciliado na cidade 
e Estado de São Paulo, na posição de Diretor Executivo Jurídico, Re-
gulatório e Institucional; (f) Rodrigo Marques de Oliveira, brasileiro, 
solteiro, engenheiro, portador da cédula de Identidade nº 08979365-7 
IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.663.777-20, residente e domi-
ciliado na cidade e Estado de São Paulo, na posição de Diretor Execu-
tivo de Estratégia e Gestão Operacional; e (g) Daniel Feldmann Bar-
ros, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de 
identidade nº 56.514.647-6 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o  
nº 711.745.839-91, residente e domiciliado na cidade e Estado de São 
Paulo, na posição de diretor com designação CEO Mercado Residen-
cial, todos com endereço comercial na cidade e Estado de São Paulo, na 
Rua Henri Dunant, nº 780, Torres A e B, Santo Amaro, CEP 04709-110. 
Os Diretores ora reeleitos apresentaram à Companhia seus termos de 
posse contendo a Declaração de Desimpedimento para os fins do artigo 
147, §§ 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente 
ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros 
presentes, assim como pelo Secretário. São Paulo, 29 de dezembro de 
2017. Assinaturas: (a) Mesa: José Antônio Guaraldi Félix, Presidente da 
Mesa; Alberto de Orleans e Bragança, Secretário. (b) Membros do Con-
selho de Administração: Daniel Hajj Aboumrad, Carlos José García Mo-
reno Elizondo, Alejandro Cantú Jimenez, Oscar Von Hauske Solis, Alber-
to de Orleans e Bragança, José Formoso Martínez e José Antônio 
Guaraldi Félix. A presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro 
próprio. Alberto de Orleans e Bragança - Secretário. JUCESP nº 
3.051/18-3 em 09/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Brasia II Properties 
Investimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 28.144.737/0001-05 – NIRE 35.300.506.154

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/12/2017
Data, Hora e Local: dia 12/12/2017, às 10h, na sede social da Companhia, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.128, 4º andar, sala 404, Jardim 
Paulistano, São Paulo-SP. Convocação e Presença: Dispensada, face a 
presença da totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Nessim Daniel 
Sarfati; Secretário: Cassiano Jardim Ordem do Dia: Deliberar sobre a 
outorga de fi ança pela Companhia, garantindo as obrigações assumidas 
pela Berrini 500 Investimentos imobiliários Ltda. perante a Trexx Properties 
Ltda, nos termos do “Instrumento Particular de Venda e Compra com Pacto 
de Alienação Fiduciária” (“Contrato”), celebrado entre TREXX Properties 
Ltda., Berrini 500 Investimentos Imobiliários Ltda., e a Companhia nesta 
data. Deliberações: Após o exame das matérias constantes da ordem do 
dia, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e 
sem ressalvas, o que segue: A Companhia está autorizada a prestar fi ança 
(“Fiança”), na qualidade de devedora solidária das obrigações assumidas 
pela Berrini 500 Invenstimentos Imobiliários Ltda., em favor da TREXX 
Properties Ltda. (“Vendedora”), no Contrato, obrigando-se, em caráter irre-
vogável e irretratável, nos termos do artigo 818 e seguinte dos Código 
Civil bem como nos exatos termos previstos no Contrato. A Companhia 
fi ca, desde já, autorizada a assinar o Contrato na condição de Fiadora e 
devedora solidária, bem como renunciar aos benefício de ordem e demais 
direitos ali previstos, e fi rmar eventuais aditamentos ao Contrato que se 
façam necessários. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assem-
bleia Geral foi encerrada e lavrada a presente Ata, nos termos do artigo 
130, § 1º, da Lei das S.A., que foi lida e aprovada pela unanimidade dos 
acionistas da Companhia. Assinaturas: Mesa: Nessim Daniel Sarfati, Pre-
sidente; e Cassiano Jardim, Secretário. Acionistas: Nessim Daniel Sarfati, 
Bruno Ackermann e Evenrock RE Fund LP (p/p Nessim Daniel Sarfati). 
JUCESP – Registrado sob o nº 3.925/18-3 em 11/01/2018. Flávia Regina 
Britto Gonçalves – Secretária Geral.

AES Elpa S.A.
CNPJ/MF nº 01.917.705/0001-30 - NIRE 35.300.191.749

Carta-Renúncia
Barueri, 21 de novembro de 2017. AES Elpa S.A. - Avenida Dr. Marcos 

Penteado de Ulhôa Rodrigues, 5° andar, sala individual I, Bairro Sítio 

Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park -  

CEP 06460-040 - Barueri, São Paulo. Referente: Renúncia de membro 
do Conselho de Administração: Prezados Senhores, Eu, Vinícius 

Oliveira da Silva, venho pela presente: (i) renunciar ao cargo de membro 

suplente do Conselho de Administração da AES Elpa S.A. (“Sociedade”), 

para o qual fui designado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

realizada em 20 de abril de 2017; e (ii) conferir (a) à Sociedade,  

(b) aos seus acionistas, e (c) às suas sociedades afiliadas ou aos seus 

acionistas controladores diretos/indiretos, a mais ampla, plena, irrestrita, 

geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar ou 

receber, judicialmente ou em outra esfera, no presente ou no futuro, em 

relação a quaisquer atos ou fatos direta ou indiretamente relacionados 

à minha condição de membro do Conselho de Administração da 

Sociedade até a presente data (incluindo, sem limitação, quaisquer 

remunerações, valores ou outros direitos pendentes, a qualquer título). 

Atenciosamente, Vinícius Oliveira da Silva. Recebido: 21/11/17.  

AES Elpa S.A. Andrea Conti de Luzia Pissolito - RG: 27.064.126-9 -  

SSP/SP - CPF: 300.329.778-32. JUCESP nº 1.020/18-3 em 05/01/2018. 

Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ/MF nº 10.678.505/0001-63 – NIRE 35.300.366.476

Ata da Assembleia Geral de Titulares de Debêntures da 1ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 

com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública
Data, Hora e Local: 01/12/2017, às 11h00, na sede social. Presença: 
(i) Presentes os titulares detentores de 2,71% das Debêntures em cir-
culação da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição 
Pública, cuja escritura foi celebrada em 14/05/2013 entre a Companhia 
e a Pentágono S.A. DTVM, na qualidade de agente fi duciário, repre-
sentando a comunhão dos Debenturistas, conforme aditada; e os (ii) 
representantes do Agente Fiduciário. Convocação: A 1ª convocação foi 
realizada pela Companhia nos termos das cláusulas 7.2 e 7.3 da Escri-
tura de Emissão, por edital publicado nos dias 17, 18 e 22/11/2017 no 
DOE-SP, e nos dias 16, 17 e 18/11/2017 jornal DCI. Mesa: Luis Felipe 
Olivo Kronfeld – Presidente; Thiago Jordão Rocha – Secretário. Ordem 
do Dia: Os Debenturistas deverão deliberar sobre: A. Aprovação ou não 
dos termos e condições da reestruturação fi nanceira da Companhia, a 
fi m de readequar o perfi l de endividamento à sua estrutura de capital, 
conforme proposta da administração da Companhia detalhada e divul-
gada em 31/07/2017; B. Caso a Reestruturação não seja aprovada pelos 
Debenturistas, com base na Proposta da Administração, nos termos 
do item (A) acima, e considerando a necessidade de tempo adicional 
para a negociação das condições da Reestruturação:(a) Autorização 
prévia para que a Companhia: (i) utilize parte dos recursos depositados 
na “Conta Reserva do Serviço da Dívida”, conforme defi nido no “Instru-
mento Particular de Administração de Contas Bancárias”, celebrado em 
22/05/2013 entre a Companhia, o Agende Fiduciário, o Itaú Unibanco 
S.A., Precision Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado e 
BTG Pactuai Serviços Financeiros S.A. DTVM, conforme aditado, para 
o pagamento da Remuneração e de parcela do Valor Nominal Unitário, 
bem como outros eventuais acessórios da dívida decorrente da Escri-
tura; e (ii) recomponha o Saldo Obrigatório da Conta Reserva do Serviço 
da Dívida de maneira diversa da disposta no Contrato de Administração 
de Contas, a ser acordada na AGD; (b) Autorização prévia para que a 
Companhia esteja dispensada de cumprir os seguintes Índices Finan-
ceiros, estabelecidos na Cláusula 4.16.3, item “m”, subitens “i” e “ii” da 
Escritura, conforme detalhado abaixo: (i) Índice de Cobertura do Serviço 
da Dívida, conforme fórmula descrita no Anexo I à Escritura, para o pe-
ríodo fi ndo em 31/12/2017; e (ii) Relação entre Dívida Financeira e Capi-
tal Total, para o período fi ndo em 31/12/2017. Termo de não instalação: 
Tendo em vista a presença de apenas 2,71% dos Debenturistas, não foi 
alcançado o quórum mínimo de metade das Debêntures em Circulação 
para instalação da presente Assembleia, nos termos da cláusula 7.6. da 
Escritura de Emissão. Defi nições: Todos os termos iniciados em letras 
maiúsculas, mas não defi nidos nesta Ata de Assembleia Geral de Deben-
turistas, terão os signifi cados a eles atribuídos na Escritura de Emissão. 
Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Oferecida a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Nada 
mais havendo a tratar, a Assembleia Geral de Debenturistas foi encer-
rada e lavrada no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, apro-
vada e por todos os presentes assinada. A presente ata é cópia fi el da 
via lavrada em livro próprio. Salto, 01/12/2017. Assinaturas: Luís Felipe 
Olivo Kronfeld: Presidente; Thiago Jordão Rocha: Secretário.JUCESP nº 
1.861/18-9 em 04/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Rádio e Televisão Bandeirantes S.A.
CNPJ/MF nº 60.509.239/0001-13 - NIRE 35.300.044.606

Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 

da Espécie com Garantia Real e Garantia Adicional Fidejussória, 
em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços 

Restritos de Distribuição, da Rádio e Televisão Bandeirantes 
S.A. (“Emissão” e “Companhia”, respectivamente)

Ficam convocados os Senhores Debenturistas da Emissão a comparece-
rem à Assembleia Geral de Debenturistas a ser realizada no dia 24 de ja-
neiro de 2018, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Ci-
dade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Radiantes, nº 13, Bairro
Morumbi, CEP 05699-900, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
(1) Aprovar ou não a dispensa do cumprimento da obrigação de efetuar a 
recomposição do valor da Reserva do Serviço da Dívida (conforme defini-
ção do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios,
Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em 30 de novem-
bro de 2015, conforme aditado, o “Contrato de Cessão Fiduciária”) até 25 
de janeiro de 2018, conforme deliberado pela Assembleia Geral de Deben-
turistas realizada em 10 de novembro de 2017, bem como, no caso de 
aprovação de tal dispensa, repactuação de prazo para a recomposição do
valor da Reserva do Serviço da Dívida, sem caracterização das respecti-
vas hipóteses de Evento de Inadimplemento (conforme definição da Escri-
tura de Emissão) e de Vencimento Antecipado da Emissão; (2) No caso de 
rejeição pelos titulares das debêntures da Emissão (“Debenturistas”) do
Item 1 desta Ordem do Dia, aprovar ou não (2.a) a utilização de recursos
mantidos na Conta Centralizadora (conforme definição do Contrato de
Cessão Fiduciária) para a recomposição do valor da Reserva do Serviço
da Dívida e, adicionalmente, caso os recursos disponíveis na Conta Cen-
tralizadora não sejam suficientes para recomposição integral do valor da 
Reserva do Serviço da Dívida na devida data, a concessão de prazo adi-
cional para a recomposição do saldo em aberto do valor da Reserva do
Serviço da Dívida e a utilização de recursos depositados na Conta Centra-
lizadora durante tal prazo para a recomposição do valor da Reserva do
Serviço da Dívida, e (2.b) no caso de aprovação da utilização de recursos
mantidos na Conta Centralizadora nos termos do item (2.a) acima, conces-
são de prazo para a consequente recomposição do Montante Mínimo (con-
forme definição do Contrato de Cessão Fiduciária) da Conta Centralizado-
ra, em todos os casos, sem caracterização das respectivas hipóteses de
Evento de Inadimplemento e de Vencimento Antecipado da Emissão; 
(3) Aprovar ou não a prorrogação de prazos para formalização dos eventu-
ais aditamentos ao Contrato de Cessão Fiduciária, de forma a alterar dis-
posições em virtude de deliberações tomadas nos termos dos itens (1) e
(2) acima; e (4) Aprovar ou não que o Agente Fiduciário, em conjunto com
a Emissora e/ou demais partes dos respectivos contratos, celebre todos os
aditamentos e outros documentos eventualmente necessários para refletir 
as deliberações desta Assembleia. A documentação relativa à ordem do
dia estará à disposição na sede da Companhia, bem como na sede do 
Agente Fiduciário, Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, Ala
B, Salas 302, 303 e 304, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para exame pelos Senhores Debenturistas. Informações adicio-
nais sobre a assembleia ora convocada e a matéria constante da ordem do
dia acima, podem ser obtidas junto à Companhia (por meio de seu canal
de relacionamento com investidores) e/ou ao Agente Fiduciário. Os Deben-
turistas deverão se apresentar antes do horário indicado para início da 
assembleia, com os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, do-
cumento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societá-
rios e documentos que comprovem a representação do Debenturista; e (c) 
quando for representado por procurador, procuração com poderes especí-
ficos para sua representação na Assembleia Geral de Debenturistas, obe-
decidas as condições legais (com o objetivo de dar celeridade ao processo 
e facilitar os trabalhos da Assembleia Geral de Debenturistas, o instrumen-
to de mandato pode, a critério do Debenturista, ser depositado na sede da 
Companhia, preferencialmente, até 02 (dois) dias úteis antes da data pre-
vista para a realização da referida assembleia e envio ao Agente Fiduciário
por meio do endereço eletrônico assembleias@pentagonotrustee.com.br. 

São Paulo, 16 de janeiro de 2018
Rádio e Televisão Bandeirantes S.A.

BRK Ambiental Participações S.A.
CNPJ/MF nº 24.396.489/0001-20 – NIRE 35.300.489.748

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Aos 29/11/2017, às 11:00 horas, na sede social da 
Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 13º 
andar – parte, Ala B, Vila Gertrudes, São Paulo-SP. Convocação e Pre-
senças: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, tendo em 
vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos 
do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada 
(“Lei das Sociedades por Ações”). Mesa: Lilian de Castro Peixoto, Pre-
sidente; e Paula Godinho da Silva Lacava, Secretário. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: 1) a lavratura da presente ata na forma de sumário dos 
fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das Socieda-
des por Ações; 2) aprovação dos atos praticados pela administração da 
Companhia, especifi camente relativos (2.a) à prorrogação das datas de 
pagamento, objeto do aditamento descrito no item 2(2.b)(ii); e (2.b) à 
celebração (i) da ata de Assembleia Geral de Debenturistas, realizada 
em 29/08/2017; e (ii) do “Décimo Primeiro Aditamento ao Instrumento 
Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da 
BRK Ambiental Participações S.A. (Sucessora da Odebrecht Ambiental 
Participações S.A.)”, datado em 29/08/2017; 3) alteração do prazo de 
vigência e vencimento das debêntures da 1ª emissão de debêntures 
simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série 
única, para distribuição pública com esforços restritos da Companhia, 
na qualidade de sucessora da Odebrecht Ambiental Participações S.A. 
(“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), nos termos da cláusula 
4.7.1 do “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirogra-
fária, em Série Única, da BRK Ambiental Participações S.A. (Sucessora 
da Odebrecht Ambiental Participações S.A.)”, celebrado em 14/01/2015, 
conforme aditado; 4) alteração da data do último pagamento da remune-
ração das Debêntures, conforme cláusula 4.10.1 da Escritura de Emis-
são; e 5) aprovação para celebração dos atos necessários à prorrogação 
das datas de pagamento mencionada nos itens (3) e (4): (i) a ata de 
Assembleia Geral de Debenturistas; e (ii) o “Décimo Segundo Aditamento 
ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntu-
res Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 
Série Única, da BRK Ambiental Participações S.A. (Sucessora da Ode-
brecht Ambiental Participações S.A.)”. Deliberações: Após a discussão 
do tema da ordem do dia, foram deliberadas e aprovadas: 1) lavratura da 
presente ata da forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta 
o artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações; 2) aprovação dos 
atos praticados pela administração da Companhia, especifi camente rela-
tivos (2.a) à prorrogação das seguintes datas de pagamento, objeto da 
Décimo Primeiro Aditamento à Escritura: (i) alteração do prazo de vigên-
cia das Debêntures para 1.039 dias contados da Data de Emissão; (ii) 
prorrogação da data de vencimento das Debêntures de 31/08/2017 para 
30/11/2017; e (iii) prorrogação da data do último pagamento da remune-
ração das Debêntures de 31/08/2017 para 30/11/2017, sendo certo que 
o evento de pagamento de remuneração, programado para 31/08/2017, 
foi mantido; e (2.b) à celebração da Ata de AGD 29.08.2017 e do Décimo 
Primeiro Aditamento à Escritura 3) alteração (i) do prazo de vigência 
das Debêntures para 1.129 dias contados da Data de Emissão, e (ii) 
da data de vencimento das Debêntures de 30/11/2017 para 28/02/2018; 
4) alteração da data do último pagamento da remuneração das Debên-
tures de 30/11/2017 para 28/02/2018, sendo certo que o evento de 
pagamento de remuneração, programado para 30/11/2017, foi mantido; 
e 5) a celebração da Ata de AGD e do Décimo Segundo Aditamento à 
Escritura. Conselho Fiscal: Não há Conselho Fiscal permanente, nem 
foi instalado no presente exercício. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata que, 
após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 
29/11/2017. Mesa: Lilian de Castro Peixoto, Presidente; e Paula Godinho 
da Silva Lacava, Secretária. Acionistas: BR Ambiental Fundo de Inves-
timento em Participações Multiestratégia (representado por Luiz Ricardo 
de Bittencourt Souza Renha e Paulo Cesar Carvalho Garcia) e Fundo 
de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FI-FGTS 
(representado por Rodrigo Gomes Coelho e Odirley Araujo Rios). Paula 
Godinho da Silva Lacava – Secretária. Junta Comercial do Estado de 
São Paulo. Certifi co o registro sob o nº 583.854/17-5 em 28/12/2017. 
Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

HABRASET HOTELEIRA S.A.
(“Companhia”)-CNPJ/MF 03.791.971/0001-95 - NIRE 35.300.177.681

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 30 de Junho de 2017

1. Data, Horário e Local: Em 30 de junho de 2017, às 9:00 horas, na
sede da Companhia, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida das Nações Unidas, 7.815, Torre II, 11º andar (parte), Pinheiros,
CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Em virtude da presença da
totalidade dos acionistas, conforme assinaturas constantes do livro de
Presença de Acionistas, fica dispensada a convocação, nos termos do
parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 3.
Composição da Mesa: (i) Presidente: Magda de Castro Kiehl; (ii) Secre-
tário: Guilherme Marin Martins. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a
retirada dos Srs. (a) Patrick Mendes, francês, casado, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº
V791504-N (CGPI/DIREX/DPF), inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídi-
cas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 235.100.678-00; e (b)
Magda de Castro Kiehl, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/
SP sob o nº 141.986, portadora da cédula de identidade RG nº 9.957.118-
3 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 090.838.588-98, ambos resi-
dentes e domiciliados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo,
com escritório na Avenida das Nações Unidas, 7.815, Torre II, 11º andar
(parte), Pinheiros, CEP 05425-070, de seus cargos de membros do Con-
selho de Administração da Companhia; a (ii) a eleição dos Srs. (a) Didier
Jean Michel Bosc, francês, casado, administrador hoteleiro, portador da
cédula de identidade de estrangeiro RNE nº G037954-J (CGPI/DIREX/
DPF), inscrito no CPF/MF sob o nº 237.045.208-02, para o cargo de Pre-
sidente; e (b) Cintia Cristina Mariano dos Santos brasileira, solteira,
advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 44.176.321-2 (SSP/
SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 311.260.418-07, ambos residentes e
domiciliados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com escri-
tório na Avenida das Nações Unidas, 7.815, Torre II, 8º andar (parte), Pi-
nheiros, CEP 05425-070, para o cargo de membros do Conselho de Ad-
ministração da Companhia; e (iii) a fixação do prazo do mandato e da re-
muneração dos membros do Conselho de Administração da Companhia
ora eleitos. 5. Deliberações Tomadas por Unanimidade: 5.1. Ficam
aprovadas as retiradas de seus cargos como membros do Conselho de
Administração (i) do Sr. Patrick Mendes, acima qualificado; e (ii) da Sra.
Magda de Castro Kiehl, acima qualificada. 5.2. São eleitos como mem-
bros do Conselho de Administração da Companhia: (i) o Sr. Didier Jean
Michel Bosc, acima qualificado; e (ii) a Sra. Cintia Cristina Mariano dos
Santos, acima qualificada. 5.2.1. Os conselheiros ora eleitos terão man-
dato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do
exercício encerrado em 31/12/2017, sendo permitida a reeleição, indefini-
damente, e deverão permanecer nos cargos até a posse de seus respec-
tivos sucessores. 5.2.2. Os conselheiros ora eleitos não farão jus a remu-
neração anual. 5.2.3. Os conselheiros ora eleitos deverão tomar posse de
seus cargos mediante assinatura de seus respectivos termos de posse
no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Compa-
nhia, os quais seguem anexos à presente ata como seu Anexo I. 5.2.4. Os
conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão
impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de preva-
ricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popu-
lar, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por quaisquer outros
crimes que os impediriam de exercer atividades mercantis. 5.2.5. Em ra-
zão das retiradas e das eleições acima aprovadas, o Conselho de Admi-
nistração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar
sobre as contas do exercício encerrado em 31/12/2017, passará a ser
composto pelos seguintes membros: Sr. Didier Jean Michel Bosc, acima
qualificado, para o cargo de Presidente; e os Srs. Cintia Cristina Mariano
dos Santos, acima qualificada; Antonio Setin, brasileiro, casado, arquite-
to, portador da carteira de identidade RG nº 6.353.753 (SSP/SP) e inscri-
to no CPF/MF sob nº 666.998.948-20; e Adelino Bernardes Neto, brasilei-
ro, casado, contador, titular da cédula de identidade RG nº 7.742.031
(SSP/SP) e inscrito no CPF/MF nº 800.086.158/53, ambos com endereço
comercial à Rua Fidêncio Ramos, 100, 12º andar - Vila Olímpia, no Muni-
cípio de São Paulo, Estado de São Paulo, para os cargos de Conselhei-
ros. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra
a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém manifestou, foram en-
cerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à
lavratura desta ata em forma de sumário, a qual após ter sido reaberta a
sessão foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes as-
sinada. Presentes: Acionistas: Hotelaria Accor Brasil S.A., p. Magda de
Castro Kiehl e Fernando Viriato de Medeiros, Diretores e Setin Hotéis
Ltda., p. Antonio Setin, Diretor. Mesa: Magda de Castro Kiehl - Presidente;
e Guilherme Marin Martins - Secretário. O presente instrumento é cópia
fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral
da Companhia. São Paulo-SP, 30 de junho de 2017. Magda de Castro
Kiehl - Presidente, Guilherme Marin Martins - Secretário. JUCESP nº
356.608/17-7 em 03/08/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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CLARO S.A.
CNPJ/MF n° 40.432.544/0001-47 - NIRE 35.300.145.801

Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 18 de Dezembro de 2014
1. Data, Hora e Local: Realizada em 18 de dezembro de 2014, às 17:00, na sede da Claro S.A. (“Companhia”), 
situada na Rua Flórida, 1970, CEP 04565-907, na Cidade e Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presenças: 
Tendo comparecido a totalidade dos acionistas da Companhia, ficam dispensadas as formalidades de convoca-
ção, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. Presentes, ainda, (a) o Sr. Isaac Berensztejn, Diretor Fi-
nanceiro da Companhia; (b) o Sr. Vagner Alves Lira, representante da empresa de avaliação Grant Thornton 
Auditores Independentes, (c) o Sr. Antonio Luiz Nicolau, representante da empresa de avaliação APSIS Consul-
toria Empresarial Ltda.; (d) o Sr. Glaucio Silva, representante da Ernst Young Auditores Independentes S.S.; e 
(e) o Sr. Leonardo Cabral, representante do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. 3. Mesa: Presi-
dida pelo Sr. Isaac Berensztejn e secretariada pelo Sr. Alberto de Orleans e Bragança. 4. Ordem do Dia: Delibe-
rar acerca: (a) da proposta de conversão de parte das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações 
ordinárias, e de parte das ações ordinárias de emissão da Companhia em ações preferenciais; (b) da proposta de 
alteração do Estatuto Social da Companhia, para, dentre outros, alterar uma série de aspectos relacionados à sua 
governança corporativa; (c) da eleição dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia; 
(d) da celebração: (i) “Protocolo e Justificação de Incorporação da NET Serviços de Comunicação S.A. pela Claro 
S.A.”; (ii) do “Protocolo e Justificação de Incorporação da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - 
 EMBRATEL pela Claro S.A.”; e (iii) do “Protocolo e Justificação de Incorporação da Embratel Participações S.A. 
pela Claro S.A.”; (e) da contratação da: (i) Grant Thornton Auditores Independentes para elaboração dos laudos 
de avaliação dos patrimônios da Embratel Participações S.A. e da NET Serviços de Comunicação S.A. a serem 
incorporados pela Companhia; (ii) da Ernst Young Auditores Independentes S.S. para elaboração do laudo de 
avaliação do patrimônio da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. -  EMBRATEL a ser incorporado pela 
Companhia, em ambos os casos (i) e (ii) a valor contábil; e (iii) da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. para ela-
boração de laudo de avaliação dos patrimônios da NET Serviços de Comunicação S.A., da Empresa Brasileira de 
Telecomunicações S.A. -  EMBRATEL, da Embratel Participações S.A., e da Companhia a preços de mercado, 
para fins de atendimento ao artigo 264 da Lei 6.404/76; (f) dos laudos preparados conforme mencionado no 
item ‘e’ acima; (g) da proposta de incorporação da NET Serviços de Comunicação S.A., da Empresa Brasileira de 
Telecomunicações S.A. -  EMBRATEL e da Embratel Participações S.A. pela Companhia, nos termos da documen-
tação mencionada acima; (h) da proposta de aumento de capital social da Companhia, como decorrência da in-
corporação da NET Serviços de Comunicação S.A., da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. -  EMBRATEL 
e da Embratel Participações S.A.; (i) da autorização para que a administração da Companhia pratique todos os 
atos necessários à efetivação das deliberações acima tomadas; e (j) da consolidação do Estatuto Social da Com-
panhia. 5. Deliberações: (a) Aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes que esta ata seja lavrada sob 
a forma de sumário, como faculta o § 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. (b) Dispensada a leitura do edital de 
convocação, os acionistas deliberaram sobre os itens constantes da Ordem do Dia e decidiram: (a) Aprovar, 
por unanimidade e sem ressalvas, com a expressa anuência das acionistas Claro Telecom Participações S.A. e 
Controladora de Servicios de Telecomunicaciones S.A. de C.V.: (i) a conversão das 291.027 (duzentas e noventa 
e uma mil e vinte e sete) ações preferenciais de emissão da Companhia detidas pela Claro Telecom Participa-
ções S.A. em ações ordinárias; e (ii) a conversão de 291.027 (duzentas e noventa e uma mil e vinte e sete) ações 
ordinárias de emissão da Companhia detidas pela Controladora de Servicios de Telecomunicaciones S.A. de C.V. 
em ações preferenciais. (b) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a alteração do Estatuto Social da Compa-
nhia, para, dentre outros, alterar uma série de aspectos relacionados à sua governança corporativa, observado 
que, sujeito à aprovação dos itens (h) e (j) da ordem do dia, o Estatuto Social da Companhia passará a vigorar na 
forma do Anexo I à presente ata. (c) Eleger, por unanimidade e sem ressalvas, como membros do Conselho de 
Administração da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2017 (data de término do prazo de gestão dos 
demais membros do Conselho de Administração da Companhia), os Srs.: (i) José Formoso Martínez, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade 30159273-9, expedido pela Secretaria de Estado da Casa 
Civil do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.557.727-07, residente e domiciliado na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Presidente Vargas, 1012, 15º andar, Centro, Rio de Janei-
ro/RJ, CEP 20071-910; (ii) José Antônio Guaraldi Félix, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de 
identidade nº 3023331204, expedida pelo SP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 140.448.620-87, residente e domi-
ciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Verbo Divino nº 1.356, 1º andar, 
Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP 04719-002; e (iii) Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho, bra-
sileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 155.156 OAB/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 276.546.358-18, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na 
Avenida Presidente Vargas, nº 1.012/15º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Os acionistas aprovaram, ainda, indi-
car para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia o Sr. Carlos Hernán Zenteno De Los 
Santos, mexicano, casado, engenheiro eletrônico, portador de Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) 
nº V700956-A, inscrito no CPF sob o nº 234.356.528-70, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Rua Flórida, nº 1970, 5º andar, Brooklin Novo, São Paulo/SP, CEP: 04565-907, 
ficando sua eleição e posse condicionada à obtenção da respectiva autorização de concomitância por parte das 
autoridades competentes. Após eleito, o prazo de gestão de seu mandato será, igualmente, até 30 de abril de 
2017. Os Conselheiros ora eleitos apresentaram à Companhia seus termos de posse contendo a Declaração de 
Desimpedimento para os fins do artigo 147, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A. (d) Aprovar, por unanimidade e sem res-
salvas: (i) o “Protocolo e Justificação de Incorporação da NET Serviços de Comunicação S.A. pela Claro S.A.”; 
(ii) o “Protocolo e Justificação de Incorporação da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. -  EMBRATEL 
pela Claro S.A.”; e (iii) o “Protocolo e Justificação de Incorporação da Embratel Participações S.A. pela Claro S.A.”, 
(em conjunto, os “Protocolos”), que passam a constituir, respectivamente, os Anexos II, III e IV à presente ata. 
(e) Ratificar, por unanimidade e sem ressalvas, a nomeação e contratação da: (i) Grant Thornton Auditores 
 Independentes, sociedade estabelecida na Cidade de São Paulo na Avenida Paulista, nº 37, conjunto 12, 
1º  andar, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) 
nº 10.830.108/0001-65, registrada originariamente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de 
São Paulo sob o nº CRC 2SP-025.583/O-1, com seu Contrato Social arquivado no 1º Oficial de Registro de Títulos 
e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São Paulo, sob o nº 353.298, em 05 de maio 
de 2009 e alterações posteriores registradas no 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pes-
soas Jurídicas da Capital do Estado de São Paulo, estando a última delas, datada de 31/01/2014, registrada em 
microfilme sob o nº 407.795, que elaborou os laudos de avaliação dos patrimônios da NET Serviços de Comuni-
cação S.A. e da Embratel Participações S.A. a serem incorporados pela Companhia, ambos por seu valor contábil 
em 30 de setembro de 201 (“Data - Base”); e (ii) Ernst Young Auditores Independentes S.S., sociedade estabeleci-
da na cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo 370, 8º andar, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 61.366.936/0002-06, registrada no Conselho Regional de Contabilida-
de do Estado do Rio de Janeiro, sob o nº CRC - 2SP 015.199/O-6-F-RJ, que elaborou os laudos de avaliação do 
patrimônio da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. -  EMBRATEL a ser incorporado pela Companhia, 
também por seu valor contábil na Data - Base (em conjunto, os “Laudos de Avaliação”). (f) Ratificar, por unanimi-
dade e sem ressalvas, a nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Rua da 
Assembleia, nº 35, 12º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 27.281.922/0001-70, que elaborou os laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da NET Serviços de Comu-
nicação S.A., da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. -  EMBRATEL, da Embratel Participações S.A. e 
da Companhia, a preços de mercado, na Data - Base (“Laudos de Avaliação a Preço de Mercado”). (g) Aprovar por 
unanimidade e sem ressalvas os Laudos de Avaliação e os Laudos de Avaliação a Preço de Mercado, conforme 
anexos aos Protocolos. (h) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta de incorporação da NET Ser-
viços de Comunicação S.A., da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. -  EMBRATEL e da Embratel Parti-
cipações S.A. pela Companhia, nos extamos termos dos Protocolos - inclusive no que diz respeito à disposi-
ção de que a Data de Eficácia do Evento (conforme definido nos Protocolos) ocorrerá apenas em 31 de 
dezembro de 2014 - consignando que: (i) Consumadas as providências legais, e após a Data de Eficácia do 
Evento, a NET Serviços de Comunicação S.A., a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. -  EMBRATEL e 
Embratel Participações S.A. estarão extintas de pleno direito, e a Companhia as sucederá em todos seus direitos 
e obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para todos os efeitos, sem qualquer solução de continuidade; 
(ii) Nos termos dos Protocolos, uma vez que não há planos para que a Companhia se torne uma companhia 
aberta ao fim da operação (ou após o prazo de 120 dias contados da assembleia geral que aprovar a operação) 
será conferido aos acionistas da NET Serviços de Comunicação S.A. e da Embratel Participações S.A. o direito 
de recesso a que se refere o artigo 223, § 4º, da Lei das S.A.; e (iii) Nos termos das Cláusulas 2.7.2 e 2.7.3 dos 
Protocolos, as deliberações que aprovaram a incorporação da NET Serviços de Comunicação S.A., da Empresa 
Brasileira de Telecomunicações S.A. -  EMBRATEL e da Embratel Participações S.A. pela Companhia deverão se 
tornar eficazes apenas em 31 de dezembro de 2014. (i) Em razão da aprovação da proposta incorporação de 
incorporação da NET Serviços de Comunicação S.A., da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - 
 EMBRATEL e da Embratel Participações S.A. pela Companhia, aprovar o aumento do capital social da Compa-
nhia em R$ 6.261.890.719,31 (seis bilhões, duzentos e sessenta e um milhões, oitocentos e noventa mil, setecen-
tos e dezenove reais e trinta e um centavos), mediante a emissão de 34.522.922 (trinta e quatro milhões, 
quinhentas e vinte e duas mil, novecentas e vinte e duas) ações, nominativas e sem valor nominal, sendo 
3.153.498 (três milhões, cento e cinquenta e três mil, quatrocentas e noventa e oito) ações ordinárias e 31.369.424 
(trinta e um milhões, trezentas e sessenta e nove mil, quatrocentas e vinte e quatro) ações preferenciais. Em ra-
zão desta deliberação, a Cláusula quinta do Estatuto Social da Companhia passará a viger com a seguinte reda-
ção: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 12.043.002.029,59 (doze bilhões, quarenta e três milhões, dois mil, vinte 
e nove reais e cinquenta e nove centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 50.251.347 
(cinquenta milhões, duzentas e cinquenta e uma mil, trezentas e quarenta e sete) de ações nominativas, sem 
valor nominal, sendo 16.750.449 (dezesseis milhões, setecentas e cinquenta mil, quatrocentas e quarenta e nove) 
ações ordinárias e 33.500.898 (trinta e três milhões, quinhentas mil, oitocentas e noventa e oito) ações preferen-
ciais.” (j) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das delibera-
ções acima tomadas, observado, ainda, o disposto nos Protocolos. (k) Aprovar a consolidação do Estatuto Social 
da Companhia que, devidamente rubricado, passa a integrar a presente ata na forma de seu Anexo I. Fica con-
signado que, como a aprovação da totalidade dos itens da ordem do dia - em especial os itens (a) e (b) acima - 
contou com o voto favorável de acionistas representando a totalidade das ações preferenciais de emissão da 
Companhia, fica dispensada a assembleia especial a que se refere os itens 136, § 1º, da Lei das S.A. 6. Docu-
mentos Arquivados na Companhia: (a) Instrumentos de mandato outorgado; (b) Termos de Posse e declara-
ções de desimpedimento; (c) “Protocolo e Justificação de Incorporação da NET Serviços de Comunicação S.A. 
pela Claro S.A.”; (d) “Protocolo e Justificação de Incorporação da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. 
-  EMBRATEL pela Claro S.A.”; (e) “Protocolo e Justificação de Incorporação da Embratel Participações S.A. pela 
Claro S.A.”; e (f) Estatuto Social da Companhia. 7. Encerramento: Lavrada a presente ata, lida e aprovada, foi 
assinada pelos presentes. A) Mesa: Isaac Berensztejn, Presidente; Alberto de Orleans e Bragança, Secretário. 
B) Acionistas Presentes: Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A. - Embrapar, representada 
por seu Diretor, José Formoso Martínez, e Controladora de Servicios de Telecomunicaciones, S.A. de C.V., repre-
sentada por seu procurador, Sr. Alberto de Orleans e Bragança. São Paulo-SP, 18 de dezembro de 2014. Confere 
com a original, lavrada em livro próprio. Alberto de Orleans e Bragança - Secretário. Anexo I - Estatuto Social 
da Claro S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º. A Sociedade, organizada sob 
a forma de sociedade anônima de capital fechado, tem a denominação de Claro S.A., e será regida pela legisla-
ção aplicável e pelo presente Estatuto, no qual será designada simplesmente Sociedade.  Artigo 2º. A Sociedade 
tem sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Flórida, nº 1970, Cidade  Monções, CEP 04565-907. 
 Parágrafo  Único. A Sociedade poderá abrir ou fechar filiais, escritórios, agências e  representações, no Brasil e 

no exterior, mediante deliberação conforme artigo 14. Artigo 3º. A Sociedade tem por objeto social: I - Implantar, 
operar e prestar o Serviço Móvel Pessoal, com observância dos termos de autorização expedidos pela Agência 
Nacional de Telecomunicações, no Brasil e no Exterior; II - Explorar a compra, venda, locação e cessão de uso de 
meios e equipamentos a qualquer título, bem como a importação e a exportação de equipamentos, aparelhos e 
acessórios, e a prestação de serviços necessários ou úteis às atividades compreendidas no objeto social, bem 
como a exploração de serviços de valor adicionado, preparatórios, correlatos, suplementares ao Serviço Móvel 
Pessoal; III - Explorar os negócios de licenciamento e cessão de direito de uso de softwares e outros conteúdos, 
venda e locação on line, por download e/ou outros meios, de filmes, músicas e outros conteúdos e obras intelec-
tuais; IV - Atuar como representante comercial e / ou intermediador de negócios relacionados às atividades com-
preendidas no objeto social; V - Participar no capital de outras sociedades, entidades, associações e/ou consór-
cios, no Brasil ou no Exterior e / ou exercer o controle de sociedades exploradoras do Serviço Móvel Pessoal, 
Serviço Móvel Celular e outras modalidades de serviços de telecomunicações em geral, na conformidade das 
concessões, autorizações e permissões que lhes forem outorgadas; VI - Prestar os serviços de engenharia de 
telecomunicações; VII - Prestar outros serviços de telecomunicações, além do disposto acima, tais como Serviço 
de Telefonia Fixa Comutada, Serviço de Comunicação Multimídia, Prestação de Serviço de TV por assinatura, 
bem como a exploração de serviços de valor adicionado, preparatórios, correlatos, suplementares a esses servi-
ços. Artigo 4º. A duração da Sociedade será por tempo indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e das 
Ações. Artigo 5º. O capital social é de R$ 12.043.002.029,59 (doze bilhões, quarenta e três milhões, dois mil, 
vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 50.251.347 
(cinquenta milhões, duzentas e cinquenta e uma mil, trezentas e quarenta e sete) de ações nominativas, sem 
valor nominal, sendo 16.750.449 (dezesseis milhões, setecentas e cinquenta mil, quatrocentas e quarenta e nove) 
ações ordinárias e 33.500.898 (trinta e três milhões, quinhentas mil, oitocentas e noventa e oito) ações preferen-
ciais. § 1º. Cada ação ordinária nominativa terá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. 
As ações preferenciais não terão direito a voto, mas terão assegurado: (a) a prioridade no reembolso do capital, 
sem prêmio, no caso de liquidação da Sociedade; e (b) o recebimento de dividendos 10% (dez por cento) maior 
do que o atribuído a cada ação ordinária. § 2º. O capital social da Sociedade poderá ser aumentado em 
R$ 12.000.000.000,00 (doze bilhões de reais), por decisão do Conselho de Administração, independentemente 
de reforma estatutária e sem observância da proporção entre as diferentes espécies de ações, limitado, porém, 
aos limites estabelecidos na legislação em vigor. O Conselho de Administração estabelecerá as condições para 
emissão, incluindo preço de subscrição e prazo de integralização. § 3º. Na proporção do número de ações que 
possuírem, os acionistas terão direito de preferência para a subscrição de aumento do capital, observadas as 
disposições do artigo 171 da Lei nº 6.404/76. § 4º. Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, as ações prefe-
renciais terão direito a voto restrito exclusivamente na hipótese do inciso XXVII do parágrafo 7º do artigo 10 deste 
Estatuto. § 5º. As ações de emissão da Sociedade poderão ser mantidas em contas de depósito, em nome de 
seus titulares, em instituições credenciadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, sob a forma de ações 
escriturais, sem a emissão de certificados. Capítulo III - Da Assembleia Geral. Artigo 6º. As Assembleias Gerais 
serão convoca das pelo Conselho de Administração ou na forma no parágrafo único do artigo 123 da Lei 
nº 6.404/76. Quando o Conselho de Administração convocar a Assembleia Geral, caberá ao Presidente do Con-
selho de Administração consubstanciar o ato e, na sua ausência ou impedimento, o Vice - Presidente do Conselho 
de Administração. Artigo 7º. As Assembleias Gerais realizar-se-ão na sede da Sociedade, salvo motivo de força 
maior. Dentro dos quatro meses seguintes ao término do exercício social, será realizada uma assembleia geral 
ordinária para tratar dos assuntos previstos no artigo 132 da Lei nº 6.404/76. Sempre que houver necessidade, 
para tratar de todos os demais assuntos que sejam submetidos à deliberação dos acionistas, será convocada uma 
assembleia geral extraordinária para estas deliberações. § 1º. As Assembleias Gerais serão instaladas por qual-
quer um dos Diretores da Sociedade ou, na ausência ou impedimento de qualquer um destes, por outro acionista 
que seja indicado por escrito por um dos diretores da Sociedade. Quando presente, qualquer um dos diretores da 
Sociedade presidirá a Assembleia, escolhendo o secretário entre os presentes. Na ausência de todos os diretores 
da Sociedade, presidirá a Assembleia um acionista indicado por qualquer um dos diretores da Sociedade. § 2º. 
Antes da instalação da Assembleia Geral, os acionistas presentes deverão assinar o Livro de Presença, indicando 
seu nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade e espécie ou classe de ações de que são titulares, 
na forma do artigo 127 da Lei nº 6.404/76. § 3º. As atas serão lavradas em livro próprio, e assinadas pelos mem-
bros da mesa e pelos acionistas presentes. As atas poderão também ser lavradas na forma de sumário dos fatos 
ocorridos, observado o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, salvo decisão em contrário do presidente 
da Assembleia Geral, e serão publicadas com omissão das assinaturas dos acionistas. Capítulo IV - Seção I - 
Da Administração. Artigo 8º. A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração e uma Direto-
ria. Seção II - Do Conselho de Administração. Artigo 9º. O Conselho de Administração será composto por, 
no mínimo, 03 (três) membros e, no máximo, 09 (nove) membros efetivos, e igual número de suplentes, todos 
eleitos pela Assembleia Geral, sendo necessariamente 01 (um) Presidente e até 08 (oito) conselheiros sem de-
signação específica. § 1º. Caberá ao Presidente do Conselho de Administração a convocação das reuniões do 
Conselho de Administração e de Assembleia Geral, além do exercício do voto de qualidade no caso de empate 
nas deliberações do órgão. O Presidente do Conselho indicará, ainda, o Secretário do Conselho de Administra-
ção, conforme o caso. § 2º. Caberá a qualquer membro do Conselho de Administração substituir o Presidente do 
Conselho de Administração na sua ausência ou impedimento, conforme a indicação deste. § 3º. Caberá ao Secre-
tário do Conselho de Administração lavrar em ata as deliberações aprovadas pelo Conselho de Administração e 
adotar as providências necessárias para convocar a Assembleia Geral, sempre que a matéria aprovada deman-
dar a aprovação posterior dos acionistas, respeitada a forma de convocação estabelecida na legislação em vigor 
e por este estatuto social. § 4º. Os conselheiros e seus suplentes serão eleitos para mandato de 03 (três) anos, 
podendo ser reeleitos, e serão investidos como conselheiros efetivos ou suplentes, conforme o caso, mediante 
assinatura do termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração. § 5º. Os conselheiros não reeleitos 
permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos. § 6º. Em suas ausências e im-
pedimentos temporários, o conselheiro efetivo será substituído pelo respectivo suplente. § 7º. Em caso de vacân-
cia ou impedimento permanente, o conselheiro efetivo será substituído pelo respectivo suplente até a primeira 
Assembleia Geral, a qual procederá à eleição do substituto, que completará o mandato do conselheiro substituído. 
§ 8º. O Presidente do Conselho de Administração será eleito pela maioria dos votos de seus membros. A substi-
tuição do Presidente do Conselho de Administração obedecerá ao mesmo critério estabelecido para sua eleição. 
Artigo 10. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, mediante aviso por escrito aos outros, com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias, indicando a 
pauta e o horário em que a reunião se realizará, na sede da Sociedade ou em qualquer outra localidade escolhida 
de comum acordo por seus membros, podendo-se realizar, inclusive, por meio de qualquer sistema de vídeo ou 
audioconferência. § 1º. A convocação prevista no caput deste artigo poderá ser realizada por carta, telegrama, fax 
ou e - mail, ficando dispensada sempre que estiver presente à reunião a totalidade dos membros do Conselho de 
Administração. § 2º. O quorum de instalação de reunião do Conselho de Administração requer a presença de no 
mínimo 1 / 2 (metade) dos membros integrantes do colegiado. § 3º. A reunião do Conselho de Administração será 
presidida preferencialmente por seu Presidente em exercício, que designará um dos membros para secretariar os 
trabalhos, em caso de ausência ou impedimento do Secretário. § 4º. As deliberações do Conselho de Administra-
ção exigirão, para serem aprovadas, o voto favorável da maioria dos membros integrantes do colegiado, observa-
do o voto de qualidade exclusivamente do Presidente do Conselho de Administração em caso de empate nas 
deliberações. § 5º. Não sendo alcançado, após duas convocações sucessivas, o quorum de instalação, a matéria 
será submetida à decisão da Assembleia Geral, para tanto imediatamente convocada pelo Presidente do Conse-
lho de Administração e nos casos previstos em lei. § 6º. As deliberações do Conselho de Administração serão 
registradas em ata, lavrada em livro próprio e assinada por todos os conselheiros que participaram das delibera-
ções. § 7º. Compete ao Conselho de Administração, além de outras matérias a ele atribuídas por lei e neste esta-
tuto social, decidir sobre: I - eleição e destituição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração indivi-
dual, observado o limite global fixado pela Assembleia Geral; II - detalhamento das funções, atribuições e limites 
de alçada dos membros da Diretoria, não especificados neste Estatuto; III - aprovação da política geral de cargos 
e salários, benefícios e remuneração variável; IV - participação em licitações ou outros procedimentos para obten-
ção de concessão, permissão ou autorização, dispensada a autorização para participar de licitações para presta-
ção de serviços de telecomunicações para órgãos públicos federais, estaduais e municipais, cuja competência de 
aprovação fica atribuída na forma do artigo 14; V - quaisquer alterações ou modificações nos termos de conces-
sões, permissões ou autorizações outorgadas; VI - escolha e destituição de auditores independentes da Socieda-
de, se julgar conveniente a sua contratação pela Sociedade; VII - estabelecimento das políticas da Sociedade 
referentes aos controles financeiros; VIII - aprovação de planos de negócios, planos quinquenais estratégicos, 
orçamentos, inclusive de capital, bem como o plano de negócios da Sociedade, e suas alterações; IX - aprovação 
das demonstrações financeiras para fins de submissão à Assembleia Geral e de proposta para a distribuição de 
dividendos relativos a períodos menores que o anual, observadas as disposições legais; X - definição dos níveis 
máximos de endividamento da Sociedade; XI - realização de investimentos e despesas de capital, ressalvados os 
já contemplados no orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração; XII - deliberação quanto ao pa-
gamento aos acionistas de juros sobre capital próprio da Sociedade, respeitados os limites estabelecidos na le-
gislação em vigor; XIII - aquisição de participação societária em outras pessoas jurídicas, de forma direta ou indi-
reta, pela Sociedade; XIV - constituição, pela Sociedade, de outras pessoas jurídicas; XV - participação da 
Sociedade em consórcios e associações; XVI - operações de crédito, empréstimo ou financiamento em valor igual 
ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por operação ou série de operações correlatas por 
evento, exceto quando as mesmas forem realizadas entre a Sociedade e seus controladores diretos ou indiretos 
ou outras companhias sujeitas ao controle comum da Sociedade, operações em relação às quais não será neces-
sária aprovação prévia do Conselho de Administração; XVII - aquisição de bens, móveis ou imóveis, e direitos, 
em valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por operação ou série de operações 
correlatas por evento; XVIII - alienação, disposição ou oneração, a qualquer título, cessão, arrendamento, transfe-
rência ou constituição de qualquer ônus real, gravame ou preferência, tendo por objeto bens do ativo permanente 
e/ou direitos em valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por operação ou série de 
operações correlatas por evento; XIX - a assinatura por membros da Diretoria e / ou por procuradores autorizados, 
de qualquer contrato, ou série de contratos correlatos por evento, em valor igual ou superior a R$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais), sendo certo que a aprovação pelo Conselho de Administração não será necessária 
nas operações envolvendo a aquisição de bens móveis e equipamentos dentro dos limites do orçamento anual já 
aprovado por este órgão; XX - a celebração de qualquer contrato, independentemente do valor envolvido, sempre 
que nele seja parte acionista ou administrador da Sociedade, ou pessoa jurídica ou entidade controlada com que 
o acionista ou administrador mantenha ou tenha mantido vínculo contratual ou societário, exceto pelo disposto no 
inciso XVI acima; XXI - a concessão de avais ou fianças, a assunção de obrigações em proveito exclusivo de 
terceiros, a efetivação de doações e a prática de quaisquer atos graciosos, em valores que excederem a 
R$ 500.000,00, exceção feita à prestação, pela Sociedade, representada na forma do artigo 14, I ou II, em favor 
de seus empregados transferidos por motivo de trabalho, de fiança em contratos de locação residencial e em 
trâmites aduaneiros relacionados à liberação de bagagem desacompanhada; e XXII - mediante delegação da 
Assembleia Geral, deliberar sobre a oportunidade e as condições de emissão de debêntures de que tratam os 
incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei nº 6.404/76; XXIII - tomar as medidas necessárias para assegurar que os 
centros de deliberação e implementação de decisões estratégicas, gerências e técnicas relacionadas à execução 
das obrigações previstas nos Contratos de Concessão celebrados entre a Sociedade e a Agência Nacional 
de  Telecomunicações -  ANATEL estejam localizados em território nacional, em observância do disposto na 
 Cláusula 18.3 do citado Contrato; XXIV - indicar os membros dos órgãos responsáveis pela administração e 

Certidão ATO CONSTITUTIVO EMPRESA (0789986)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 872



14 – São Paulo, 124 (245) Diário Ofi cial Empresarial terça-feira, 30 de dezembro de 2014

 fiscalização (i) da TELOS - Fundação Embratel de Seguridade Social, exceto no que tange aos membros da Di-
retoria, dentre os quais apenas o Presidente será indicado pela Claro, cabendo ao Presidente assim eleito a 
competência para contratar os demais diretores e (ii) dos órgãos correspondentes em outras entidades de previ-
dência social da Sociedade, estabelecendo os critérios apropriados de inspeção e controle para os mesmos; 
XXV - aprovar a celebração, pela Sociedade, de contratos de aquisição de conteúdo de vídeo internacional, bem 
como a manutenção ou renovação desses contratos; XXVI - aprovar a alteração de qualquer termo ou condição, 
término, cancelamento ou não renovação de qualquer contrato ou relação comercial entre a Sociedade e qualquer 
parte relacionada do Globo Comunicação e Participações S.A., celebrados até 15 de junho de 2012; XXVII - sub-
meter à deliberação da Assembleia Geral os contratos de prestação de serviços de gerência, incluindo aqueles 
de assistência técnica, a serem celebrados com o acionista controlador ou com terceiros a tal acionista controla-
dor. § 8º. Nas matérias listadas nos incisos XVI a XIX e no inciso XXI supra, cujo valor por operação esteja abaixo 
daqueles indicados nos respectivos itens, será dispensada a aprovação do Conselho de Administração, devendo 
ser formalizados em conformidade com o artigo 14 do presente estatuto. Seção III - Dos Comitês. Artigo 11. 
O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá constituir comitês técnicos ou consultivos, para 
realizar tarefas específicas ou para atividades genéricas de interesse da Sociedade. Seção IV - Da Diretoria. 
Artigo 12. A Diretoria da Sociedade será composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) Diretores, 
acionistas ou não, todos residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo necessariamente 
01 (um) Diretor de Mercado de Atacado. § 1º. Os Diretores serão eleitos para mandato de 03 (três) anos, poden-
do ser reeleitos. § 2º. Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos 
até a posse dos novos Diretores. § 3º. Ocorrendo vacância, por qualquer motivo, de qualquer cargo na Diretoria, 
o respectivo substituto será escolhido pelo Conselho de Administração e exercerá suas funções pelo prazo res-
tante do mandato do diretor substituído. § 4º. Na hipótese da vacância descrita no parágrafo anterior do presente 
artigo, a Diretoria poderá ser representada por somente 01 (um) Diretor, desde que haja aprovação prévia do 
Conselho de Administração. Artigo 13. Compete a cada Diretor, além das atribuições eventualmente aprovadas 
pelo Conselho de Administração, agir sempre com o cuidado, diligência, ética, lealdade e probidade na condução 
de suas atividades e das áreas sob sua responsabilidade, sendo responsável cada um pelas seguintes atribui-
ções: I - cumprir e fazer cumprir a política e a orientação geral dos negócios da Sociedade estabelecidos pelo 
Conselho de Administração, sendo cada Diretor responsável pela área de atuação e pela unidade de negócio que 
lhe for atribuída pelo Conselho de Administração; II - anualmente, traçar o plano de atividades da Sociedade para 
implementação do plano de negócios. Parágrafo Único. Compete especificamente ao Diretor de Mercado de 
Atacado dirigir todos os processos de atendimento, comercialização e entrega dos produtos referentes à Oferta 
de Referência dos Produtos no Mercado de Atacado a que se refere o caput do artigo 5º da Resolução nº 600 de 
08 de novembro de 2012 da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. Artigo 14. Exceto pelos poderes e 
representação isolada especificamente previstos no artigo 13 acima, em todos e quaisquer atos ou documentos 
que importem em responsabilidade patrimonial para a Sociedade, ou que de outra forma a obriguem, deverá(ão) 
constar, obrigatoriamente, para fins de representação social, assinatura(s), da seguinte forma: I - a assinatura de 
pelo menos 02 (dois) Diretores; II - a assinatura de 01 (um) Diretor atuando em conjunto com 01 (um) procurador, 
nomeado conforme o § 1º deste artigo; III - a assinatura de 02 (dois) procuradores com poderes específicos, 

 nomeados necessariamente por dois Diretores da Sociedade; e IV - a assinatura de 01 (um) Diretor ou de 01 (um) 
procurador nomeado conforme o parágrafo primeiro deste artigo, atuando isoladamente, com poderes específicos 
para representar a Sociedade nos atos e documentos relativos a processos de licitações públicas, bem como em 
quaisquer outros atos ou documentos expressamente indicados pelo Conselho de Administração, sem prejuízo 
das outras formas de representação previstas neste estatuto. § 1º. A Sociedade representada de acordo com o 
previsto no inciso I do caput deste artigo poderá constituir procuradores, especificando no instrumento de manda-
to os poderes outorgados e o prazo de duração, que não poderá exceder a 01 (um) ano, salvo para fins judiciais 
ou para representar a Sociedade no caso previsto no inciso IV deste artigo. § 2º. A Sociedade poderá ser repre-
sentada por um Diretor ou um procurador, agindo isoladamente, (a) em juízo ou em assembleias gerais de com-
panhias das quais a Sociedade seja acionista, (b) no endosso de cheques ou documentos para depósito ou co-
brança, e (c) perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, sociedades de economia mista não 
financeiras e concessionárias de serviço público. Seção V - Do Conselho Fiscal. Artigo 15. O Conselho Fiscal, 
com as atribuições e poderes conferidos por lei, somente será instalado a pedido de acionistas, na forma que 
faculta o artigo 161 da Lei nº 6.404/76, sendo composto por 03 (três) a 05 (cinco) membros efetivos e igual núme-
ro de suplentes. À Assembleia Geral que vier a eleger o Conselho Fiscal, caberá fixar a respectiva remuneração, 
observado o mínimo legal. Capítulo V - Do Exercício Social, Balanços, Lucros e Dividendos. Artigo 16. 
O exercício social terá inicio em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício 
social, proceder-se-á ao levantamento das demonstrações financeiras exigidas por lei. Artigo 17. Os acionistas 
farão jus a receber anualmente o dividendo obrigatório em montante equivalente a 0,1% (zero ponto um por cen-
to) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Artigo 18. O Conselho de 
Administração poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitados os preceitos legais, 
em períodos menores, e aprovar a distribuição de dividendos intercalares com base nos lucros apurados. Pará-
grafo Único. A qualquer tempo, o Conselho de Administração poderá deliberar a distribuição de dividendos inter-
mediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros. Capítulo VI - Da Liquidação da Sociedade. 
Artigo 19. A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei e neste Estatuto, cabendo à Assembleia 
Geral eleger o liquidante, e o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades 
legais. Capítulo VII - Disposições Transitórias. Artigo 20. Os acionistas da Companhia poderão solicitar a con-
versão de ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, bem como de ações ordinárias de 
emissão da Companhia em ações preferenciais, observado o disposto neste artigo. § 1º. A conversão a que se 
refere este artigo poderá ser solicitada por meio de comunicação dirigida à administração da Sociedade, imprete-
rivelmente até o dia 16 de março de 2015. Após esta data, os acionistas não terão mais o direito de solicitar a 
conversão de suas ações de uma espécie para outra. § 2º. A conversão será realizada na proporção de 1 (uma) 
ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial e vice-versa, cabendo à Sociedade e seus acionistas contro-
ladores tomar as providências necessárias para que não haja violação à proporção legal de ações ordinárias e 
ações preferenciais. § 3º. Encerrado o prazo a que se refere este artigo, e na hipótese de ter havido solicitação de 
conversão de ações por parte de algum acionista, a Sociedade terá um prazo de 30 (trinta) dias para implementar 
a conversão referida neste artigo.

ECOGEO S.A.
CNPJ/MF 06.167.994/0001-11 - NIRE nº 35.300.314.026

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01/12/2014
Data, Hora e Local: Aos 01/12/2014, às 10 horas, na sede social da Com-
panhia, situada na Avenida das Nações Unidas, nº 13.797, Bloco II, 15º
andar, Vila Gertrudes, Município e Estado de São Paulo. Quorum: acionis-
tas representando 100% do capital social, conforme assinaturas apostas
no Livro de Presença de Acionistas, fi cando sanada a falta de publicação
de anúncios, nos termos do § 4º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76. Con-
vocação: dispensada a publicação de editais de convocação ante o com-
parecimento de todos os acionistas, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei
6404/76. Composição da Mesa: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Bru-
no Heinrich Basler; e secretariada por Rubens Jeremias. Ata: lavrada na
forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º, da
Lei de Sociedades por Ações. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre aprova-
ção do Plano Operacional Anual de 2015; (ii) deliberar sobre a transferên-
cia, por venda, de 37.654 ações ordinárias nominativas, em Tesouraria e
para a acionista ERNST BASLER + PARTNER GLOBAL AG, sociedade
constituída e existente de acordo com as leis da Suíça, onde tem sede em
Zollikerstrasse 65, 8702 Zollikon. Dando início aos trabalhos, declarou-se
aberta a Assembleia Geral. Foi lida e discutida a matéria constante da Or-
dem do Dia, e foram tomadas as seguintes deliberações: Deliberações:
Após discussão dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas deci-
diram, por unanimidade: (i) aprovar o Plano Operacional Anual de 2015; e,
(ii) aprovar a transferência, por venda, de 37.654 ações ordinárias nomina-
tivas, em Tesouraria, para a acionista ERNST BASLER + PARTNER GLO-
BAL AG, nos termos do artigo 30, parágrafo primeiro, alínea “c”, da Lei nº.
6.404/76, bem como ao aprovado na Reunião do Conselho de Administra-
ção, ocorrida aos 28/11/2014. As ações ordinárias nominativas serão ven-
didas pelo valor de R$ 7,90 cada e a acionista utilizará os valores já dispo-
níveis na Companhia, a título de dividendos referentes ao exercício social
de 2013, para efetuar o pagamento das ações adquiridas, respeitando as
condições previstas no contrato fi rmado. A totalidade dos acionistas re-
nuncia a eventual direito de preferência para a aquisição das ações, inclu-
sive em atenção ao disposto no Estatuto Social e Acordo de Acionista.
Quórum das Deliberações: As deliberações foram tomadas por unanimi-
dade de votos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e ninguém de-
sejando manifestar-se, deu o Presidente por encerrada a Assembleia, la-
vrando-se a presente ata em livro próprio, a qual, depois de lida e achada
conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubri-
cada em todas as suas folhas pelo membro da mesa que presidiu os tra-
balhos. Acionistas Presentes: Ernst Basler + Partner Global Ag, repre-
sentada por Bruno Basler; Margarete Setsuko Sugiura; Maria Cristina Sal-
vador; Wagner Antônio Pisciottano; Rubens Jeremias Spina; Norbert Die-
ter Brandsch; Teresa de Jesus Marques dos Santos; Ulysses Farias Mou-
rão; Martim Afonso de Souza; Vinicius Sanches Ambrogi; Afrânio Pessoa
Cavalcante Junior; Mario Cardoso Machado Junior; Datwoma Ag, repre-
sentada por Marília Campos Oliveira e Telles; Mario Giacomo Jean Efthy-
miades e Ernesto Niklaus Moeri. A presente ata é cópia fi el lavrada em li-
vro próprio. São Paulo, 01/12/2014. Bruno Heinrich Basler - Presidente;
Rubens Jeremias Spina - Secretário. JUCESP nº 506.643/14-1 em
17.12.14. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

Tecsis Tecnologia e Sistemas
 Avançados S.A.

CNPJ/MF n° 00.469.550/0001-54 – NIRE 35.300.394.020
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Debenturistas

Ficam convocados os Srs. debenturistas (“Debenturistas”) da 3ª (terceira) 
emissão de debêntures conversíveis em ações, da espécie quirografária, 
em duas séries, para colocação privada, da Tecsis Tecnologia e Sistemas 
Avançados S.A. (“Companhia”) (“Debêntures da Terceira Emissão”), para 
reunirem-se em 14/01/2015, às 9:00 horas, na sede da Companhia, loca-
lizada na Avenida Jerome Case, nº 3.000, na Cidade de Sorocaba/SP, 
para deliberarem sobre: (i) repactuação de condições das Debêntures da 
Terceira Emissão com alterações ao Instrumento Particular de Escritura 
da 3ª Emissão de Debêntures da Tecsis Tecnologia e Sistemas Avan-
çados S.A, conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas 
séries, para colocação privada, para (a) prorrogar o prazo de pagamento 
dos juros remuneratórios, atualização monetária e valor correspondente 
ao principal das Debêntures da Terceira Emissão, com o vencimento pas-
sando de 31/01/2015 para 24 a 30 meses contados de 31/01/2015, (b) 
modificar a regra de conversibilidade das Debêntures da Terceira Emis-
são, as quais deixarão de ser passíveis de conversão em ações de emis-
são da Companhia, e (c) modificar as condições de remuneração das 
Debêntures da Terceira Emissão, as quais passarão a render juros de 
[8%, calculados com base em 252 dias úteis, a partir de 31/01/2015]; (ii) 
renúncia de recebimento (waiver) dos créditos dos titulares das Debêntu-
res da Terceira Emissão (i.e. créditos oriundos dos juros remuneratórios 
e o valor nominal atualizado das Debêntures da Terceira Emissão) no 
seu vencimento previsto para 31/01/2015, para que os valores de tais 
créditos passem a ser devidos com vencimento em 4/03/2015; (iii) inte-
gralização, pelos Debenturistas, de debêntures, da espécie quirografária, 
em série única, para colocação privada, da 4ª emissão da Companhia 
(“Debêntures da 4ª Emissão”) mediante entrega das Debêntures da Ter-
ceira Emissão. As Debêntures de 4ª Emissão poderão ser simples ou 
conversíveis em ações da Companhia e terão prazo de vencimento entre 
24 a 30 meses, conforme aprovado pelos Debenturistas; e (iv) alterna-
tiva ou adicionalmente ao item “iii”, a subscrição e a integralização, pelos 
Debenturistas, com as Debêntures da Terceira Emissão, de ações da 
Companhia, a serem emitidas por meio de AGE da Companhia especial-
mente convocada para tal fim. A presente convocação é feita para a ins-
talação e realização da Assembleia Geral de Debenturistas em primeira 
convocação. Para participar da Assembleia Geral de Debenturistas ora 
convocada, V.Sa. deverá apresentar cópia autenticada do último estatuto 
ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando 
poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), 
bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) 
legal(is). Solicita-se que os documentos indicados acima sejam envia-
dos até 08/01/2014 ao Departamento Jurídico da Companhia, locali-
zado na Avenida Jerome Case, n.º 3.000, na Cidade de Sorocaba/SP, 
aos cuidados de Eduardo Castro e para o seguinte endereço eletrônico: 
eduardo.castro@tecsis.com.br c/c talita.lima@tecsis.com.br. Sorocaba, 
00/00/2014. Tecsis Tecnologia e Sistemas Avançados S.A. - Gustavo 
Chiarinelli Barreira - Diretor Financeiro – Administrativo.
            (24, 25 e 30/12/2014)

Vicunha Participações S.A.
CNPJ/MF nº 01.004.809/0001-54  –  NIRE 35-3.0015756.7

Ata de Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 04/12/2014

Local e Hora: na sede de Vicunha Participações S.A. (a “Companhia”), 
à Rua Henrique Schaumann n. 270/278, Sobreloja, Sala Vicupar, São 
Paulo - SP, às 11h (onze horas). Mesa: Sra. Clarice Steinbruch, Presidente. 
Sra. Elisabeth Steinbruch Schwarz, Secretária. Quorum: presente a 
totalidade dos membros eleitos para o Conselho de Administração. 
Convocação: independente de aviso, diante da presença de todos os 
membros do Conselho de Administração. Deliberação: por unanimidade, 
observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem 
qualquer manifestação, dissidência, reserva, ressalva ou protesto dos 
presentes, foram aprovadas as seguintes deliberações: 1. Autorizar, 
nos termos do artigo 25, inciso VI, dos Estatutos Sociais, a Diretoria da 
Companhia a prestar as garantias e fi rmar os instrumentos a seguir: 
(i) Contrato de Emissão de Garantia em Moeda Estrangeira n. 35079/14 
relativo (a) à emissão de Stanby Letter of Credit pelo Banco ABC Brasil 
S.A. - Cayman Islands Branch, no valor de US$ 5.850.234,01 (cinco milhões, 
oitocentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e quatro dólares americanos e 
um centavo) e (b) emissão de Nota Promissória pela Vicunha Rayon Ltda. 
(CNPJ/MF n. 03.719.063/0001-90), no valor de US$ 7.020.281,00 (sete 
milhões, vinte mil, duzentos e oitenta e um dólares americanos), com aval 
da Companhia e (ii) Contrato de SWAP de Fluxo de Caixa n. 3508114, 
no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), com vencimento 
em 25 de novembro de 2016, e curva para atualização para o Banco de 
5,30% ao ano mais variação cambial, e curva para atualização para o 
cliente de 132% do CDI ao ano, ambos com Banco ABC S.A., com sede 
na cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, 1400, 4º andar, inscrito no CNPJ/MF 
sob n. 28.195.667/0001-06, com a prestação de garantia da Companhia 
também em favor de Vicunha Rayon Ltda., tudo em conformidade com 
os termos e condições estabelecidos nos contratos decorrentes da 
referida operação, cujos termos os presentes declaram conhecer e aceitar. 
2. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e 
fi rmar todos os documentos, inclusive notas promissórias, necessárias ao 
fi el cumprimento da deliberação anterior. Encerramento e Assinaturas: 
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta 
ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fi el daquela lavrada no Livro 
de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, que, lida e achada 
conforme, foi por todos assinada: Sra. Clarice Steinbruch, Presidente, 
Elisabeth Steinbruch Schwarz, Secretária. Membros do Conselho: 
Elisabeth Steinbruch Schwarz, Clarice Steinbruch, Benjamin Steinbruch, 
Ricardo Steinbruch, Léo Steinbruch, Rubens dos Santos, Luiz Rodrigues 
Corvo e José Eduardo de Lacerda Soares. São Paulo, 04/12/2014. Clarice 
Steinbruch - Presidente; Elisabeth Steinbruch Schwarz - Secretária. 
JUCESP n. 508.794/14-6 em 22/12/2014.

AGV Holding S.A.
CNPJ/MF nº 09.594.796/0001-22 – NIRE 35.300.363.221

Ata de RCA de 08/12/2014
Data, Hora e Local: Ao 08/12/2014, às 10 horas, na sede social da 
Companhia, na Estrada Vinhedo/Viracopos, Km 04, Distrito Industrial, 
Vinhedo-SP. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos 
termos do artigo 13, § 1º do Estatuto Social, em virtude da presença da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia 
em exercício. Mesa: Vasco Carvalho Oliveira Neto – Presidente; Fer-
nando Cesar Calamita – Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a 
(i) coobrigação e aval da Companhia na operação de Cédula de Crédito 
Bancário, a ser fi rmada pela AGV Logística S.A. com o Banco Daycoval 
S/A, no valor de R$ 3.000.000,00; (ii) Constituição, por parte da AGV 
Logística S.A., de Garantia de Direito Creditório e Títulos de Créditos – 
Recebíveis de Cliente – Domicílio Bancário Simples; (iii) autorização da 
Diretoria da Companhia e da AGV Logística S/A a praticarem todos os 
atos necessários à implementação e a formalização da operação, aval 
e da garantia acima mencionadas. Deliberações: Após leitura, análise 
e discussão, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e 
sem ressalvas: (i)Aprovar, em conformidade com seu Estatuto Social, 
artigo 14, alíneas ‘xvi” e “xvii”, a coobrigação e aval da Companhia junto 
ao Banco Daycoval S/A, de acordo com as seguintes condições: Ins-
tituição: Banco Daycoval S/A; Instrumento: Cédula de Crédito Ban-
cário; Valor: R$ 3.000.000,00; Modalidade: Operação de capital de 
giro – Garantia direitos creditórios e títulos de créditos – recebíveis de 
Cliente – Domicílio Bancário Simples; Condições de pagamento: Prazo 
da Operação: 12 meses, com amortização mensal de juros e principal; 
Parcelas: 12 parcelas mensais; Encargos Financeiros: Taxa de 100% 
do CDI composto com a taxa de 0,48% ao mês; Garantia: a) Coobriga-
ção e aval da Companhia; b) Garantia em recebíveis do cliente da AGV 
Logística S.A. denominado Química Amparo Ltda, na forma de domicílio 
bancário simples; (ii) Aprovar a constituição de garantia de direito credi-
tório e títulos de créditos – recebíveis de Cliente – Domicílio Bancário 
Simples, por parte da AGV Logística S.A; (iii) Autorizar a Diretoria da 
Companhia e da AGV Logística a praticarem todos os atos necessá-
rios à implementação e a formalização da operação, aval e da garantia 
supramencionada, incluindo, mas não se limitando, a assinar todos os 
documentos que se fi zerem necessários. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente Ata. 
Vinhedo/SP, 08/12/2014. Assinaturas: Mesa: Vasco Carvalho Oliveira 
Neto – Presidente; Fernando Cesar Calamita – Secretário. Conselheiros: 
Vasco Carvalho Oliveira Neto; Guilherme Figueiredo Maia Luz; Fernando 
Shayer; Thiago Conde Tourinho; Cláudia Carvalho Oliveira; Daniela 
Gallucci; e Eltamar Salvadori. JUCESP nº 507.563/14-1 em 18/12/2014. 
Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

AGV Logística S.A.
CNPJ/MF nº 02.905.424/0001-20 – NIRE 35.300.358.911

Ata de AGE de 12/12/2014
Data, Hora e Local: Ao 12/12/2014, às 12 horas, na sede social da 
Companhia, na Estrada Vinhedo/Viracopos, Km 04, Portão 2, Rua Edgar 
Marchiori, nº 255, Distrito Industrial, Vinhedo-SP. Convocação e Pre-
sença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da 
Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), em decorrência da 
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, conforme abaixo indicados. Mesa: Presidente: Vasco Carva-
lho Oliveira Neto; Secretário: Fernando Cesar Calamita. Ordem do Dia: 
(i) Aprovar a contratação da Cédula de Crédito Bancário junto ao Banco 
Pine S.A. no valor de R$ 6.000.000,00, bem como a constituição das 
seguintes garantias na referida operação: a) cessão fi duciária simples 
de direitos creditórios e títulos de créditos – recebíveis de Clientes com 
domicílio bancário simples e b) Ativos de informática e equipamentos da 
Companhia; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos 
os atos necessários à implementação e a formalização da operação 
e das garantias acima mencionadas. Deliberações: Dando início aos 
trabalhos, os acionistas examinaram os itens constantes da ordem do 
dia e tomaram as seguintes deliberações: (i) Em conformidade com seu 
Estatuto Social, artigo 14 alíneas “xxvii” e “xxviii”, foi aprovada a contra-
tação da Cédula de Crédito Bancário junto ao Banco Pine S.A. no valor 
de R$ 6.000.000,00 bem como a constituição das seguintes garantias 
na referida operação: a) cessão fi duciária simples de direitos constitui-
ção com garantia de direito creditórios e títulos de créditos recebíveis 
de clientes com domicílio bancário simples, b) Ativos de informática e 
equipamentos, por parte da Companhia, na seguinte operação: Insti-
tuição: Banco Pine S.A.; Instrumentos: Cédula de Crédito Bancário 
– Mútuo combinado com Termo de Constituição de Garantia; Valor: 
R$6.000.000,00; Modalidade: Operação de capital de giro com garantia 
de cessão fi duciária simples de direitos creditórios e títulos de créditos 
recebíveis de clientes com domicílio bancário simples; Condição de 
pagamento: Prazo de Operação: 6 meses, com amortização mensal de 
juros e principal; Parcelas: 6 parcelas mensais; Encargos Financeiros: 
Taxa de 100% do CDI composto com a taxa de 6,5% ao ano; Garan-
tia: a) Garantia em recebíveis de clientes da Companhia, na forma de 
domicílio bancário simples a razão de 125% do montante de amortiza-
ção mensal; b) Ativos de informática e equipamentos da Companhia; (ii) 
Autorizar à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessá-
rios à implementação e à formalização das operações acima descritas, 
incluindo, mas não se limitando, a assinar todos os documentos que se 
fi zerem necessários. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos acionistas 
presentes. Vinhedo/SP, 12/12/2014. Assinaturas: Mesa: Vasco Carva-
lho Oliveira Neto – Presidente; Fernando Cesar Calamita – Secretário. 
Acionistas: AGV Holding S.A. (por Jorge Luiz de Lima e Vasco Carvalho 
Oliveira Neto) e Vasco Carvalho Oliveira Neto. JUCESP nº 507.509/14-6 
em 18/12/2014. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

Confidence Empreendimentos S.A.
CNPJ Nº 06.290.410/0001-09 - NIRE 35300315405

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 18/07/2014
Data: 18/7/14, 10 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade. Mesa: 
Presidente: Marcus Schalldach e Secretário: Andreas Michael Wiemer. 
Deliberações: 1. A distribuição antecipada de dividendos aos acionistas, 
sobre lucros do próprio exercício, apresentado no Balanço levantado em 
30/06/14, no montante de R$3.138.175,76 à base de R$0,344411438 por 
ação, “ad referendum” a AGO que aprovar as contas do exercício de 2014. 
2. Aumentar o capital social de R$10.778.607,30, dividido em 9.111.706 
ações ordinárias nominativas, para R$19.937.343,87, dividido em 
14.679.199 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, mediante 
a incorporação do saldo da conta Reservas Especiais de Lucros–Outras, 
apresentado no balanço de 31/12/13, no montante de R$3.348.200,30 
e de parte do saldo apresentado no balanço 30.06.2014, no montante 
de R$5.810.536,27, perfazendo um total de R$9.158.736,57, representa-
dos por 5.567.493 ações ordinárias nominativas, que serão bonificadas 
aos atuais acionistas. 2.1. Referidas ações bonificadas, ao valor indivi-
dual de R$1,645037825, serão distribuídas aos acionistas, observada a 
proporção de 0,61102641 ações bonificadas para cada ação possuída. 
2.2. As ações bonificadas são distribuídas aos acionistas, na seguinte 
proporção: Acionistas - Ações ON Possuídas - Ações ON Bonificadas 
- Valor da Bonificação R$: Travelex do Brasil Holding Ltda. - 4.464.736 
- 2.728.072 - 4.487.781,63; Marcus Schalldach - 3.744.899 - 2.288.232 - 
3.764.228,19; Ednei Fernandes Gomes - 101.001 - 61.714 - 101.521,86; 
Andreas Michael Wiemer - 211.306 - 129.113 - 212.395,77; Fabio Agosti-
nho Cabral Fonseca - 124.456 - 76.046 - 125.098,55; Rosemarie Schall-
dach - 213.256 - 130.305 - 214.356,65; Ralf Erik Schalldach - 65.448 
- 39.990 - 65.785,06; Eduardo Kisahleitner - 23.766 - 14.522 - 23.889,24; 
Artur Augusto Schütte - 23.429 - 14.316 - 23.550,36; Alexandre Fer-
rari - 139.409 - 85.183 - 140.129,26; Total - 9.111.706 - 5.567.493 - 
9.158.736,57. 3. Reformar o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5. O capital social é de 
R$19.937.343,87, dividido em 14.679.199 ações ordinárias, nominativas, 
sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. 3.1. Para efeito 
de arquivamento na Jucesp, o Estatuto Social, devidamente consolidado, 
é apensado ao final da presente ata. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 18/7/14. Assinaturas: Presidente: Marcus Schalldach e Secretá-
rio: Andreas Michael Wiemer. Acionistas: Marcus Schalldach; Rosemarie 
Schalldach; Andreas Michael Wiemer; Fabio Agostinho Cabral Fonseca; 
Ednei Fernandes Gomes; Ralf Erik Schalldach; Eduardo Kisahleitner; Artur 
Augusto Schütte; Alexandre Ferrari; e Travelex do Brasil Holding Ltda., 
neste ato representada por seu diretor Sr. Stephane Guillaume Nicolas 
Kaloudoff. Andreas Michael Wiemer-secretário. Jucesp nº 438.738/14-7 
em 06/11/14. Flávia Regina Britto-Secretária Geral em Exercício. 
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Id: 1777571

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
CNPJ/MF Nº 60.444.437/0001-46 - NIRE Nº 33.30010644-8

Companhia Aberta
Subsidiária Integral da LIGHT S.A.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DA LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. REALIZADA
EM 12 DE DEZEMBRO DE 2014, LAVRADA SOB A FORMA DE SU-
MÁRIO, CONFORME FACULTA O §1º, DO ART. 130, DA LEI Nº
6.404/76 ("LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES"). 1. Data, hora e
local: Em 12 de dezembro de 2014, às 15 horas, na sede da Light -

Serviços de Eletricidade S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida
Marechal Floriano, 168, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro. 2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Sergio
Alair Barroso, Presidente da Mesa, Djalma Bastos de Morais, Hum-
berto Eustáquio Cesar Mota, Raul Belens Jungmann Pinto, José Car-
los Aleluia Costa, Fabiano Macanhan Fontes, Oscar Rodriguez Her-
rero e Carlos Alberto da Cruz, bem como a Conselheira suplente, em
exercício, Carmen Lúcia Claussen Kanter. Compareceram, também, à
reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros su-
plentes, César Vaz de Melo Fernandes, Fernando Henrique Schüffner
Neto, José Augusto Gomes Campos, Marcelo Pedreira Oliveira e
Magno dos Santos Filho. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi
convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor-
Presidente da Companhia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, bem como os
Diretores João Batista Zolini Carneiro, Andreia Ribeiro Junqueira e
Souza, Evandro Leite Vasconcelos, Paulo Carvalho Filho, Fernando
Antonio Fagundes Reis, Ricardo Cesar Costa Rocha e Luiz Otávio Zi-
za Mota Valadares, sem, contudo, participarem das votações. 3. As-
suntos tratados - Deliberações: 3.13. ACD nº L-208CA/2014 (Light
S.E.S.A.) - Contratação da Auditoria Pricewaterhousecoopers Con-
tadores para 2015/2016 - Light S.E.S.A. O Conselho, por unanimi-
dade, aprovou a contratação, pela Light S.E.S.A., da Auditoria Interna
Pricewaterhousecoopers Contadores para 2015/2016, no valor de
R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), pelo período de
24 (vinte e quatro) meses, conforme ACD nº L-208CA/2014, de
25.11.2014. 3.14. ACD nº F-024/2014 (Light S.E.S.A.) - Ratificação
da operação nº 4.131 com o Banco Tokyo na Light S.E.S.A. O
Conselho, por unanimidade, ratificou a contratação de operação finan-
ceira de captação de recursos via Resolução BACEN nº 4.131, o qual
é um empréstimo em moeda estrangeira, com swap para CDI (neu-
tralizando o impacto cambial), nas seguintes condições: a) Tomador:
Light S.E.S.A.; b) Valor: US$20.000.000,00 (vinte milhões de dólares),
equivalentes a aproximadamente R$50.800.000,00 (cinquenta milhões
e oitocentos mil reais); c) Prazo: 3 (três) anos (bullet); d) Custo:
CDI+0,88%aa. (107,82% do CDI); d) Covenants: Dívida Líquida /
EBITDA < 3,75 e EBITDA / Desp. Financeira > 2,5; e) Garantia: Aval
da Light S.A., conforme ACD nº F-024/2014, de 12.12.2014. 3.16.
ACD nº F-024/2014 (Light S.E.S.A.) - Rerratificação para captação
de recursos em moeda estrangeira com swap para CDI na Light
S.E.S.A. O Conselho, por unanimidade, rerratificou a contratação de
operação financeira de captação de recursos em moeda estrangeira,
com swap para CDI (neutralizando o impacto cambial), nas seguintes
condições: a) Tomador: Light S.E.S.A. e/ou Light Energia S.A.; b) Va-
lor: até US$110.000.000,00 (cento e dez milhões de dólares), equiva-
lentes, hoje, a, aproximadamente, R$282.000.000,00 (duzentos e oi-
tenta e dois milhões de reais); c) Prazo: mínimo 2 (dois) anos; d)

Custo: máximo de CDI + 0,9% a.a. ou 108% do CDI; e) Covenants:
Dívida Líquida / EBITDA < 3,75 e EBITDA / Desp. Financeira > 2,5;
e, f) Garantia: Aval da Light S.A., conforme ACD nº F-024/2014, de
12.12.2014. 3.18. ACD nº F-026/2014 (Light S.E.S.A.) Ratificação da
captação de Recursos para Capital de Giro. O Conselho, por una-
nimidade, ratificou, sobre: a) a contratação de novas operações de
captação de recursos até o valor total de R$400.000.000,00 (quatro-
centos milhões de reais), individual ou agregado, pela Light S.E.S.A.
e/ou pela Light Energia S.A., visando o reforço do capital de giro, com
prazo mínimo de 6 (seis) meses, tendo como garantia o aval corpo-
rativo da Light S.A.; e, b) a contratação de conta garantida no valor
de até R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), pela Light S.E.S.A.,
sem custo para o caso de não utilização, tendo como garantia o aval
corporativo da Light S.A. A utilização dependerá de anuência do Con-
selho de Administração. O Conselho, por unanimidade, aprovou ainda,
a celebração de instrumento de cessão fiduciária de direitos creditó-
rios decorrentes de operação de derivativos, conforme ACD nº F-
026/2014, de 08.12.2014. 5. Renúncia de membro do Conselho de
Administração. O Presidente do Conselho de Administração informou
que o Conselheiro José Carlos Aleluia Costa apresentou sua carta de
renúncia ao cargo de membro efetivo deste Conselho. O Presidente
do Conselho, bem como todos os Conselheiros agradeceram e elo-
giaram o trabalho prestado pelo Sr. José Carlos Aleluia Costa, no pe-
ríodo exercido como Conselheiro de Administração desta Companhia.
Declaro que a presente é um extrato da ata lavrada no livro próprio
referente à reunião do Conselho de Administração da Light Serviços
de Eletricidade S.A., realizada nesta data. Cláudia de Moraes Santos -
Secretária da Mesa. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., CERTIFICO O
DEFERIMENTO EM 17/12/2014, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
2709891, EM 17/12/2014. BERNARDO F. S. BERWANGER, SECRE-
TÁRIO GERAL.

Id: 1777438

NTL - NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 10.407.517/0001-53

NIRE 33.300.288.678

ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 21 DE
OUTUBRO DE 10/2014: Data, Hora e Local: Aos 21/10/2014, às 15
horas, na sede social da Companhia localizada à Praça Floriano, 55,
sala 1205, Rio de Janeiro-RJ. Convocação e Presenças: Todos os
conselheiros foram devidamente convocados na forma do Estatuto So-
cial da Companhia e estiveram presentes a totalidade dos membros
do conselho de administração da companhia. Mesa: O Sr. Carlo Al-
berto Bottarelli, presidiu esta reunião e eu, Paula Paulozzi Villar, se-
cretariei os trabalhos. Ordem do dia: (i) Eleição de membros para
compor a Diretoria Executiva da Companhia. Deliberações: Coloca-
dos os temas em discussão, após os pertinentes debates e análise,
os conselheiros decidiram por unanimidade: (i) Eleger para compor a
Diretoria Executiva da Companhia, com mandato até a AGO a rea-
lizar-se no ano de 2015, os Senhores: (a) Carlo Alberto Bottarelli,
RNE nº W031334-P e CPF/MF nº 185.211.779-68, com endereço pro-
fissional na Rua Olimpíadas, 205, conjunto 142/143, São Paulo-SP,
como Diretor sem designação especifica (b) Sandro Antonio de Lima,
RG nº 15.258.444-4 SSP-SP e CNPJ/MF nº 061.867.548-55, com en-

dereço profissional na Rua Olimpíadas, 205, conjunto 142/143, São
Paulo-SP, como Diretor Administrativo Financeiro. Os membros da Di-
retoria Executiva, ora eleitos, declararam, sob as penas da lei, que
não se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a adminis-
tração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos
de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a pro-
priedade. Encerramento: Concluídas as análises das matérias cons-
tante da pauta e nada mais havendo a tratar deram-se por encerra-
dos os trabalhos, determinando-se as medidas e providências cabíveis
para o integral cumprimento das mesmas, tendo sido lavrada esta Ata
que, após lida, conferida e achada exata, foi assinada em Livro Pró-
prio por todos os conselheiros, a saber: (i) Luiz Fernando Wolff de
Carvalho; (ii) Sandro Antonio de Lima; (iii) João Villar Garcia; (iv) Car-
lo Alberto Bottawrelli. Mesa: Presidente, Carlo Alberto Bottarelli; e Se-
cretária, Paula Paulozzi Villar. Certifico e dou fé que a presente ata é
cópia fiel da lavrada em livro própria arquivada na sede da companhia
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2014 Assinaturas: Paula Paulozzi
Villar, Secretária - OAB/SP 201.610; Carlo Alberto Bottarelli, Presiden-
te. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o deferi-
mento em 17/12/2014 e o registro sob o nº 00002709871. Bernardo F.
S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 1777509
WEBB NEGÓCIOS S/A

CNPJ nº 02.890.199/0001-04 - NIRE 33.3.0026435-3
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 2 DE OUTU-
BRO DE 2014. DATA, HORA E LOCAL: realizada no dia 2 de ou-
tubro de 2014, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Rua do
Passeio, 62/ sala 1001, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. PRE-
SENÇA: Compareceu à Reunião a totalidade dos Diretores da Com-
panhia. COMPOSIÇÃO DA MESA: Foi escolhido para presidir a Reu-
nião de Diretoria o Sr. Luis Felipe Galatro de Almeida, que convidou
para secretariá-lo a Sra. Taize de Souza Freitas. ORDEM DO DIA:
Transferência da filial. DELIBERAÇÕES: Todas tomadas por unanimi-
dade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos; I - Inicial-
mente foi aprovada a confecção desta ata na forma sumária, confor-
me faculta a lei nº 6404/1976.II - Transferir a filial da COMPANHIA
inscrita sob o CNPJ nº 02.890.199/0002-87, situada na cidade de Ba-
rueri, SP, na Alameda Rio de Negro, 585 (Condomínio do Edifício Ja-
çari), Bloco A, 3º andar, conjuntos 35 e 36, CEP: 06.454-000, para a
cidade de São Paulo - SP, na Av. paulista, 2.300 - Andar Pilotis - Par-
te - Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP: 01.310-300. III - Os Srs.
Diretores resolveram manter a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais)
destacada do capital social para composição do ativo da filial. EN-
CERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a pre-
sente Reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, após ter sido
lida e achada conforme, foi assinada pelos Diretores presentes.CER-
TIDÃO: Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Ja-
neiro, 2 de outubro de 2014. Luis Felipe Galatro de Almeida - PRE-
SIDENTE, Taize de Souza Freitas - Secretária e Rui David Alexandre
Ferreira. Arquivada na JUCERJA nº 2685441 em 16/10/2014. Arqui-
vada na JUCESP nº 435.230/14-1 em 29/10/2014.

Id: 1777123
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251510 SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE RO-
CA

230.694,71 0,00 157.500,00 54.518,89 0,00 0,00 0,00 0,00 442.713,60

251520 SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO 1.345,53 11 5 , 9 2 0,00 9 0 . 0 11 , 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 91.472,59
251530 SAPE 1.666.152,69 427.708,92 495.000,00 2.224.254,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4 . 8 1 3 . 11 6 , 5 3
251540 SERIDO 372.600,58 0,00 157.500,00 51.150,07 0,00 0,00 0,00 0,00 581.250,65
251550 SERRA BRANCA 541.718,59 444.374,78 157.500,00 18.767,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162.360,59
251560 SERRA DA RAIZ 313,27 0,00 0,00 1.394,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.707,84
251570 SERRA GRANDE 20.595,36 0,00 157.500,00 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 178.098,62
251580 SERRA REDONDA 24.727,27 0,00 0,00 60.000,55 0,00 0,00 0,00 0,00 84.727,82
251590 SERRARIA 32.838,98 4.684,56 157.500,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 195.023,78
251593 S E RTA O Z I N H O 8.222,65 0,00 0,00 90.000,13 0,00 0,00 0,00 0,00 98.222,78
251597 SOBRADO 813,48 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 813,87
251600 SOLANEA 891.394,84 11 0 . 3 2 9 , 8 3 495.000,00 984.789,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481.513,81
251610 SOLEDADE 558.839,41 52.286,15 1.000.080,00 6 0 6 . 11 8 , 5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2.217.324,07
251615 SOSSEGO 8.475,50 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 8.476,02
251620 SOUSA 3.496.329,14 3.879.228,45 2.205.900,00 5.478.614,02 0,00 279.214,85 0,00 0,00 14.780.856,76
251630 SUME 785.735,91 509.027,15 447.825,00 842.760,30 0,00 88,99 0,00 0,00 2.585.259,37
251640 TA C I M A 16.997,71 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 16.997,81
251650 TA P E R O A 324.150,71 35.145,40 315.900,00 674.139,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.349.335,16
251660 TAVA R E S 391.350,23 0,00 0,00 9 0 . 0 0 1 , 11 0,00 0,00 0,00 0,00 481.351,34
251670 TEIXEIRA 245.289,51 72.945,83 0,00 429.693,48 0,00 0,00 0,00 0,00 747.928,82
251675 TENORIO 3.508,66 0,00 0,00 93.900,93 0,00 0,00 0,00 0,00 97.409,59
251680 TRIUNFO 1.919,86 0,00 157.500,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 159.420,70
251690 UIRAUNA 442.597,26 302.390,81 619.500,00 11 7 . 6 7 0 , 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482.158,12
251700 UMBUZEIRO 122.351,79 0,00 157.500,00 43.050,34 0,00 0,00 0,00 0,00 322.902,13
251710 VA R Z E A 335,87 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 336,53
251720 VIEIROPOLIS 4.498,60 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,16
251740 ZABELE 2.307,83 0,00 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.309,60

TOTAL FUNDO MUNICIPAL 607.668.364,28

ANEXO III

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA - AGOSTO/2014

PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS
UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (valores anuais)

Gestão Cód.IBGE - Nome do Município Nome da Unidade Código
CNES

Número do Con-
trato

Data de Publicação do Extrato do
Contrato

Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo
de Saúde

Municipal 250400 - CAMPINA GRANDE Hosp. Universitário Alcides Carneiro/HUAC 267606 2390 06-10-2006 9.508.609,01
Municipal 250750 - JOAO PESSOA Hosp. Universitário Lauro Wanderley/UFPB 2400243 28 05-01-2005 14.205.149,22

TO TA L 23.713.758,23

SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

PORTARIA Nº 118, DE 7 DE AGOSTO DE 2014

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENATRAN, no uso das atribuições legais e, cum-
prindo a decisão judicial proferida nos autos da Ação nº 77202-
19.2013.4.01.3400 em trâmite na 7ª Vara Federal - Seção Judiciária
do Distrito Federal, objeto do processo administrativo nº
80000.053009/2013-85, bem como a edição da Resolução CON-
TRAN 496, de 2014, e o que consta do Processo Administrativo nº
80000.049821/2011-44, resolve:

Art. 1º Credenciar, até o dia 1º de novembro de 2014, nos
termos do §3º do art. 2º da Portaria DENATRAN nº 131, de 23 de
dezembro de 2008, e da Resolução CONTRAN nº 496, de 25 de
junho de 2014, a pessoa jurídica RODA LIVRE VISTORIA DE
VEÍCULOS LTDA - EPP, CNPJ 12.545.681/0001-52, situada no Mu-
nicípio de Franca - SP, na Av. Champagnat, 1643 - Centro, CEP
14.400-320, para atuar como Empresa Credenciada em Vistoria de
Veículos - ECV no Município de Franca, no Estado de São Paulo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MORVAM COTRIM DUARTE

PORTARIA Nº 119, DE 7 DE AGOSTO DE 2014

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENATRAN, no uso das atribuições legais, e, con-
siderando o disposto na Resolução nº 232, de 30 de março de 2007,
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e na Portaria nº 27,
de 24 de maio de 2007, do Departamento Nacional de Trânsito -
DENATRAN, bem como o que consta do Processo Administrativo nº
80000.032895/2011-41, resolve:

Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria DENATRAN nº 763, de
23 de setembro de 2011, para modificar a razão social da Instituição
Técnica Licenciada (ITL) VISTOCAR UBERABA - CENTRO DE
INSPEÇÃO VEICULAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
04.951.086/0001-99, para NÍVEL - NÚCEO DE INSPEÇÕES VEI-
CULARES DE UBERABA LTDA - EPP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MORVAM COTRIM DUARTE

Ministério das Cidades
.

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR

ACÓRDÃO DE 4 DE AGOSTO DE 2014

Nº 264/2014-CD - Processo nº 53500.010733/2013
Conselheiro Relator: Igor Vilas Boas de Freitas. Fórum De-

liberativo: Reunião nº 752, de 31 de julho de 2014. Recorrente/In-
teressado: Grupo Econômico da CLARO/EMBRATEL

EMENTA: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SO-
LICITAÇÃO DE ANUÊNCIA PRÉVIA. OPERAÇÃO QUE PREVÊ
A REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA DO GRUPO CLARO/EM-
BRATEL. ART. 86 DA LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997,
ALTERADO PELA LEI Nº 12.485, DE 12 DE SETEMBRO DE
2011. 1. A operação, que será realizada em diversas etapas, visa
simplificar a estrutura societária do grupo econômico CLARO/EM-
BRATEL, mediante a incorporação e cisão de empresas, não en-
volvendo o ingresso de qualquer pessoa física ou jurídica externa ao
grupo em questão, e culminará, na prática, na transferência das ou-
torgas de serviços de telecomunicações detidos por NET e EMBRA-
TEL para a CLARO. 2. Demonstração de regularidade jurídica e
regulatória para concretização da operação. Atendimento aos requi-
sitos de qualificação técnica e econômico-financeira. Necessidade de
imposição de condicionantes para atendimento aos princípios esta-
belecidos no artigo 86 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997,
alterado pela Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, bem como
para eliminação de sobreposição de outorgas e comprovação de re-
gularidade fiscal.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes au-
tos, acordam os membros do Conselho Diretor da Anatel, por una-
nimidade dos presentes, nos termos da Análise nº 58/2014-GCIF, de
25 de julho de 2014, integrante deste acórdão: a) anuir previamente
com a operação de reestruturação societária de empresas pertencentes
ao mesmo grupo econômico da CLARO/EMBRATEL, que deverá ser
realizada nas seguintes etapas: Etapa 1: cisão da STAR ONE S/A, ou
outra modalidade de reorganização societária que resulte na versão da
parcela do patrimônio da STAR ONE S/A correspondente ao in-
vestimento na EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
para a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A;
Etapa 2: cisão da EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI-
CAÇÕES S/A, ou outra modalidade de reorganização societária que
resulte na versão da parcela do patrimônio da EMPRESA BRA-
SILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A correspondente ao in-
vestimento na EG PARTICIPAÇÕES S/A e na EMBRATEL TV SAT
TELECOMUNICAÇÕES S/A para uma nova sociedade ("NEWCO
1"), que terá os mesmos acionistas que a EMPRESA BRASILEIRA
DE TELECOMUNICAÇÕES S/A; Etapa 3: cisão da EMBRATEL
PARTICIPAÇÕES S/A, ou outra modalidade de reorganização so-
cietária que resulte na versão da parcela do patrimônio da EM-
BRATEL PARTICIPAÇÕES S/A correspondente ao investimento na
EG PARTICIPAÇÕES S/A e na NEWCO 1 para uma nova sociedade
("NEWCO 2"), que terá os mesmos acionistas que a EMBRATEL
PARTICIPAÇÕES S/A; Etapa 4: incorporação da NEWCO 1 e da
NEWCO 2 pela TELMEX SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES
LTDA., ou outra modalidade de reorganização societária que resulte
na transferência dos investimentos da NEWCO 1 e da NEWCO 2 na
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A e na EG PAR-

TICIPAÇÕES S/A para a TELMEX SOLUTIONS TELECOMUNI-
CAÇÕES LTDA.; e, Etapa 5: incorporação da NET SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO S/A, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU-
NICAÇÕES S/A e EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A pela CLARO
S/A, com a consequente transferência dos instrumentos de outorgas.
b) condicionar a anuência prévia prevista na alínea "a" ao seguinte:
b.1) comprovação da regularidade fiscal das empresas envolvidas;
b.2) conclusão de procedimento de revisão tarifária para transferência
integral dos ganhos econômicos advindos da operação de reestru-
turação societária possibilitada pelo art. 86, da Lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997, alterado pela Lei nº 12.485, de 12 de setembro de
2011, que não decorram diretamente da eficiência empresarial, con-
siderando, inclusive, o término de eventual procedimento de arbi-
tragem que possa ser solicitado pela Concessionária, nos termos da
Cláusula 33.1 do Contrato de Concessão; b.3) separação funcional da
Concessionária, nos termos prescritos no art. 13 do Anexo I do Plano
Geral de Metas de Competição - PGMC, aprovado pela Resolução nº
600, de 8 de novembro de 2012, acrescida da determinação de que a
diretoria específica para produtos de atacado deverá possuir regras
próprias de funcionamento e de incentivo à produtividade, inclusive
com impacto sobre a remuneração variável de seus executivos; b.4)
separação contábil da Concessionária, com discriminação dos dife-
rentes serviços de telecomunicações e dos produtos de atacado, com
alocação contábil de todos os bens reversíveis no Serviço Telefônico
Fixo Comutado ou na rubrica destinada aos produtos de atacado,
conforme o caso; b.5) manutenção de registro das receitas e despesas
internas da concessão, por meio de ordens de serviço ou documentos
equivalentes; b.6) apresentação, no prazo de até seis meses a contar
da data de publicação, no Diário Oficial da União, do Ato que
concede a anuência prévia, de extrato da conta vinculada a que se
refere o art. 17 do Regulamento de Controle de Bens Reversíveis,
aprovado pela Resolução nº 447, de 19 de outubro de 2006, des-
tacando todos os depósitos correspondentes às alienações efetuadas
desde a entrada em vigor do citado Regulamento, atualizado até a
data de aprovação da anuência prévia pelo Conselho Diretor da Ana-
tel, bem como justificativa de eventual aplicação destes recursos na
concessão; b.7) comprovação, no prazo de até seis meses a contar da
data de publicação, no Diário Oficial da União, do Ato que concede
a anuência prévia, da inexistência de bens reversíveis onerados ju-
dicialmente, mediante a apresentação das devidas certidões negativas,
ou em caso de penhoras à revelia, apresentação dos devidos pedidos
de substituição; b.8) apresentação, no prazo de até seis meses a contar
da data de publicação, no Diário Oficial da União, do Ato que
concede a anuência prévia, de inventário de bens de empresas par-
ticipantes da operação em análise, levantados para fins de incor-
poração; e, b.9) permissão de acesso por parte da Anatel, no prazo de
até seis meses a contar da data de publicação, no Diário Oficial da
União, do Ato que concede a anuência prévia, ao sistema de in-
formações já desenvolvido pela Embratel em cumprimento ao dis-
posto no Ato Conjunto nº 162/2011-SPB/SRF, de 6 de janeiro de
2011, que consolida os dados necessários ao acompanhamento dos
bens reversíveis, incluindo inventário de bens do ativo imobilizado
com discriminação daqueles considerados reversíveis, relação de bens
e serviços contratados a terceiros; c) determinar que a condicionante
de conclusão de procedimento de revisão tarifária para concretização
da operação de reestruturação societária de que trata o item "b.2"
poderá ser afastada no caso de apresentação de declaração expressa,
aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas, de que a Conces-
sionária: c.1) reconhece e assume integralmente os riscos econômicos
e financeiros associados ao resultado do procedimento de revisão
tarifária nos termos e condições abordados no processo de anuência
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prévia, inclusive os decorrentes da incerteza quanto ao processo e
quanto aos valores a serem estipulados pela Anatel, que, para todos
os efeitos, devem ser entendidos como riscos normais à atividade
empresarial, nos termos da Cláusula 13.1, § 1º, inciso II, do Contrato
de Concessão; e, c.2) renuncia aos direitos a eventual restabele-
cimento da situação financeira do contrato, previsto nas Cláusulas
13.1, § 1º, e 13.3 do Contrato de Concessão, em razão do processo e
do resultado da revisão tarifária, o que acarretará, no âmbito ex-
trajudicial, a perda do direito de recorrer administrativamente e de
solicitar a arbitragem prevista na cláusula 33.1 do Contrato de Con-
cessão, e no âmbito judicial, a resolução do mérito da lide por re-
núncia ao direito sobre que se funda a ação, nos termos do art. 269,
inciso V, do Código de Processo Civil. d) determinar que, na hipótese
da alínea "c", o procedimento de revisão tarifária indicará o montante
e a forma da transferência dos ganhos econômicos percebidos no
período entre a concretização da operação de reestruturação societária
e a conclusão do processo administrativo, de modo a não haver
prejuízo aos usuários. e) condicionar a transferência das Concessões
do Serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Longa Dis-
tância Nacional e Longa Distância Internacional, detidas por EM-
PRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A para a
CLARO S/A, prevista na Etapa 5 mencionada na alínea "a", à aber-
tura de capital da CLARO S/A ou da CLARO PARTICIPAÇÕES
S/A, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 7º do
Decreto nº 6.654, de 20 de novembro de 2008, que aprova o Plano
Geral de Outorgas de Serviços de Telecomunicações prestado em
Regime Público; f) determinar que, após a expedição do Ato que
concede a anuência prévia, cada uma das outorgas alcançadas pela
operação de reorganização societária deverá ser transferida por meio
de Ato próprio, conforme as etapas previstas na alínea "a" forem
sendo efetivadas e comprovadas perante a Anatel, sendo necessário o
encaminhamento de documentação atualizada que confirme a regu-
laridade fiscal das empresas envolvidas; g) declarar que a prévia
anuência para realização da operação, de transferência da outorga ou
do controle societário, valerá pelo prazo de cento e oitenta dias,
contado a partir da publicação, no Diário Oficial da União, do Ato
que a concede, prorrogável, a pedido, uma única vez por igual pe-
ríodo, se mantidas as mesmas condições societárias; e, h) determinar
que as cópias autenticadas dos atos praticados para a realização da
operação sejam encaminhadas à Anatel no prazo de sessenta dias,
contado do registro no órgão competente.

Participaram da deliberação o Presidente João Batista de
Rezende e os Conselheiros Jarbas José Valente e Igor Vilas Boas de
Freitas. Ausentes os Conselheiros Marcelo Bechara de Souza Hobaika
e Rodrigo Zerbone Loureiro, por motivo de férias.

JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho

ATO Nº 6.880, DE 4 DE AGOSTO DE 2014

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pelo art. 19 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo
art. 16 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações,
aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9.472, de 1997, no
art. 133, incisos XLI e XLIV, do Regimento Interno da Anatel, apro-
vado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, no Regulamento
dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 73,
de 25 de novembro de 1998, no Regulamento para Apuração de
Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de
Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 101, de 4
de fevereiro de 1999, no Regulamento de Controle de Bens Re-
versíveis, aprovado pela Resolução nº 447, de 19 de outubro de 2006,
nos Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado e
nos Termos de Autorização dos serviços de telecomunicações en-
volvidos;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
53500.010733/2013;

CONSIDERANDO a deliberação tomada em sua Reunião nº
752, realizada em 31 de julho de 2014, resolve:

Art. 1º Anuir previamente com a operação de reestruturação
societária descrita nos autos do Processo nº 53500.010733/2013, re-
ferente a empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da CLA-
RO/EMBRATEL, que deverá ser realizada nas seguintes etapas:

I - cisão da STAR ONE S/A, ou outra modalidade de reor-
ganização societária que resulte na versão da parcela do patrimônio
da STAR ONE S/A correspondente ao investimento na EMBRATEL
TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A para a EMPRESA BRASI-
LEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A;

II - cisão da EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU-
NICAÇÕES S/A, ou outra modalidade de reorganização societária
que resulte na versão da parcela do patrimônio da EMPRESA BRA-
SILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A correspondente ao in-
vestimento na EG PARTICIPAÇÕES S/A e na EMBRATEL TV SAT
TELECOMUNICAÇÕES S/A para uma nova sociedade ("NEWCO
1"), que terá os mesmos acionistas que a EMPRESA BRASILEIRA
DE TELECOMUNICAÇÕES S/A;

III - cisão da EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A, ou outra
modalidade de reorganização societária que resulte na versão da par-
cela do patrimônio da EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A corres-
pondente ao investimento na EG PARTICIPAÇÕES S/A e na
NEWCO 1 para uma nova sociedade ("NEWCO 2"), que terá os
mesmos acionistas que a EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A;

IV - incorporação da NEWCO 1 e da NEWCO 2 pela TEL-
MEX SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA., ou outra mo-
dalidade de reorganização societária que resulte na transferência dos
investimentos da NEWCO 1 e da NEWCO 2 na EMBRATEL TVSAT
TELECOMUNICAÇÕES S/A e na EG PARTICIPAÇÕES S/A para a
TELMEX SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.; e,

V - incorporação da NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
S/A, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A e
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A pela CLARO S/A, com a con-
sequente transferência dos instrumentos de outorgas.

Art. 2º Condicionar a anuência prévia prevista no art. 1º
deste Ato ao seguinte:

I - comprovação da regularidade fiscal das empresas en-
volvidas;

II - conclusão de procedimento de revisão tarifária para
transferência integral dos ganhos econômicos, advindos da operação
de reestruturação societária possibilitada pelo art. 86 da Lei nº 9.472,
de 1997, alterado pela Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, que
não decorram diretamente da eficiência empresarial, considerando,
inclusive, o término de eventual procedimento de arbitragem que
possa ser solicitado pela Concessionária, nos termos da Cláusula 33.1
do Contrato de Concessão;

III - separação funcional da Concessionária, nos termos pres-
critos no art. 13 do Anexo I do Plano Geral de Metas de Competição
- PGMC, aprovado pela Resolução nº 600, de 8 de novembro de
2012, acrescida da determinação de que a diretoria específica para
produtos de atacado deverá possuir regras próprias de funcionamento
e de incentivo à produtividade, inclusive com impacto sobre a re-
muneração variável de seus executivos;

IV - separação contábil da Concessionária, com discrimi-
nação dos diferentes serviços de telecomunicações e dos produtos de
atacado, com alocação contábil de todos os bens reversíveis no Ser-
viço Telefônico Fixo Comutado ou na rubrica destinada aos produtos
de atacado, conforme o caso;

V - manutenção de registro das receitas e despesas internas
da concessão, por meio de ordens de serviço ou documentos equi-
valentes;

VI - apresentação, no prazo de até seis meses a contar da
data de publicação, no Diário Oficial da União, do presente Ato, de
extrato da conta vinculada a que se refere o art. 17 do Regulamento
de Controle de Bens Reversíveis, aprovado pela Resolução nº 447, de
19 de outubro de 2006, destacando todos os depósitos correspon-
dentes às alienações efetuadas desde a entrada em vigor do citado
Regulamento, atualizado até a data de aprovação da anuência prévia
pelo Conselho Diretor da Anatel, bem como justificativa de eventual
aplicação destes recursos na concessão;

VII - comprovação, no prazo de até seis meses a contar da
data de publicação, no Diário Oficial da União, do presente Ato, da
inexistência de bens reversíveis onerados judicialmente, mediante a
apresentação das devidas certidões negativas, ou em caso de penhoras
à revelia, apresentação dos devidos pedidos de substituição;

VIII - apresentação, no prazo de até seis meses a contar da
data de publicação, no Diário Oficial da União, do presente Ato, de
inventário de bens de empresas participantes da operação em análise,
levantados para fins de incorporação; e,

IX - permissão de acesso por parte da Anatel, no prazo de
até seis meses a contar da data de publicação, no Diário Oficial da
União, do presente Ato, ao sistema de informações já desenvolvido
pela EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A em
cumprimento ao disposto no Ato Conjunto nº 162/2011-SPB/SRF, de
6 de janeiro de 2011, que consolida os dados necessários ao acom-
panhamento dos bens reversíveis, incluindo inventário de bens do
ativo imobilizado com discriminação daqueles considerados rever-
síveis, relação de bens e serviços contratados a terceiros.

Art. 3º A condicionante de conclusão de procedimento de
revisão tarifária para concretização da operação de reestruturação
societária de que trata o inciso II do art. 2º do presente Ato poderá ser
afastada no caso de apresentação de declaração expressa, aprovada
pela Assembleia Geral de Acionistas, de que a Concessionária:

I - reconhece e assume integralmente os riscos econômicos e
financeiros associados ao resultado do procedimento de revisão ta-
rifária nos termos e condições abordados no processo de anuência
prévia, inclusive os decorrentes da incerteza quanto ao processo e
quanto aos valores a serem estipulados pela Anatel, que, para todos
os efeitos, devem ser entendidos como riscos normais à atividade
empresarial, nos termos da Cláusula 13.1, § 1º, inciso II, do Contrato
de Concessão; e,

II - renuncia aos direitos a eventual restabelecimento da
situação financeira do contrato, previsto nas Cláusulas 13.1, § 1º, e
13.3 do Contrato de Concessão, em razão do processo e do resultado
da revisão tarifária, o que acarretará, no âmbito extrajudicial, a perda
do direito de recorrer administrativamente e de solicitar a arbitragem
prevista na cláusula 33.1 do Contrato de Concessão, e no âmbito
judicial, a resolução do mérito da lide por renúncia ao direito sobre
que se funda a ação, nos termos do art. 269, inciso V, do Código de
Processo Civil.

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o pro-
cedimento de revisão tarifária indicará o montante e a forma da
transferência dos ganhos econômicos percebidos no período entre a
concretização da operação de reestruturação societária e a conclusão
do processo administrativo, de modo a não haver prejuízo aos usuá-
rios.

Art. 4º Condicionar a transferência das Concessões do Ser-
viço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Longa Distância
Nacional e Longa Distância Internacional, detidas por EMPRESA
BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A para a CLARO
S/A, à abertura de capital da CLARO S/A ou da CLARO PAR-
TICIPAÇÕES S/A, em cumprimento ao disposto no parágrafo único
do art. 7º do Decreto nº 6.654, de 20 de novembro de 2008, que
aprova o Plano Geral de Outorgas de Serviços de Telecomunicações
prestado em Regime Público.

Art. 5º Fica determinado que cada uma das outorgas al-
cançadas pela operação de reestruturação societária deverá ser trans-
ferida por meio de Ato próprio, conforme as etapas previstas no art.
1º do presente Ato forem sendo efetivadas e comprovadas perante a
Anatel, sendo necessário o encaminhamento de documentação atua-
lizada que confirme a regularidade fiscal das empresas envolvidas.

Art. 6º A prévia anuência para realização da operação, de
transferência da outorga ou do controle societário, valerá pelo prazo
de cento e oitenta dias, contado a partir da publicação, no Diário
Oficial da União, do presente Ato, prorrogável, a pedido, uma única
vez por igual período, se mantidas as mesmas condições societá-
rias.

Parágrafo único. Determinar que as cópias autenticadas dos
atos praticados para a realização da operação de reestruturação so-
cietária sejam encaminhadas à Anatel no prazo de sessenta dias,
contado do registro no órgão competente.

Art. 7º A aprovação de que trata este Ato não exime as
empresas envolvidas do cumprimento de obrigações junto a outras
entidades.

Art. 8º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho

ATO Nº 6.913, DE 6 DE AGOSTO DE 2014

Processo nº 53500.006744/2014. Confere à HISPAMAR SA-
TÉLITES S/A, CNPJ/MF nº 04.568.354/0001-98, o Direito de Ex-
ploração de Satélite Brasileiro para Transporte de Sinais de Tele-
comunicações, mediante ocupação, sem exclusividade, da posição
orbital 61º W, pelo prazo de 15 (quinze) anos, contado da data de
publicação do extrato do Termo de Direito de Exploração de Satélite
no DOU.

JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho

ATO Nº 6.915, DE 6 DE AGOSTO DE 2014

Processo nº 53500.006744/2014. Confere à SES DTH DO
BRASIL LTDA., CNPJ/MF nº 05.413.409/0001-53, o Direito de Ex-
ploração de Satélite Brasileiro para Transporte de Sinais de Tele-
comunicações, mediante ocupação, sem exclusividade, da posição
orbital 48º W, pelo prazo de 15 (quinze) anos, contado da data de
publicação do extrato do Termo de Direito de Exploração de Satélite
no DOU.

JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho

ATO Nº 6.917, DE 6 DE AGOSTO DE 2014

Processo nº 53500.006744/2014. Confere à SES DTH DO
BRASIL LTDA., CNPJ/MF nº 05.413.409/0001-53, o Direito de Ex-
ploração de Satélite Brasileiro para Transporte de Sinais de Tele-
comunicações, mediante ocupação, sem exclusividade, da posição
orbital 64º W, pelo prazo de 15 (quinze) anos, contado da data de
publicação do extrato do Termo de Direito de Exploração de Satélite
no DOU.

JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPETIÇÃO

ATO Nº 6.922, DE 6 DE AGOSTO DE 2014

Processo no 53500.024046/2010 Aprovar a posteriori a ope-
ração de transferência do controle minoritário da empresa Alto Web
Comunicações Ltda., CNPJ n.º 09.348.849/0001-25, constante da 2ª
alteração contratual, correspondente a saída da sócia Gilvânia Maria
Dias de Souza, que se retira da sociedade e transfere a totalidade de
suas quotas, correspondente a 30% do capital social, à sócia in-
gressante Luizete Correia de Souza Dias.

CARLOS MANOEL BAIGORRI
Superintendente

ATO Nº 6.926, DE 6 DE AGOSTO DE 2014

Processo no 53500.019033/2008. Anuir previamente com a
12ª Alteração do Contrato Social da empresa GGNET Telecomu-
nicações Ltda. EPP, por meio da qual ocorre a saída do sócio Marcelo
José Afonso, e suas quotas, correspondentes a 14% do capital social,
são distribuídas aos sócios remanescentes Simone Orsi Weisheimer e
Gilmar Balbinot, que passam a exerce o controle compartilhado da
empresa, com 50% do capital social cada um.

CARLOS MANOEL BAIGORRI
Superintendente

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 19 de fevereiro de 2014

Nº 831 -
Processo nº 53500.029123/2012.

O SUPERINTENDENTE DE COMPETIÇÃO DA AGÊN-
CIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso de suas atri-
buições legais, regulamentares e regimentais, bem como no disposto
no art. 53 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução
nº 612, de 29 de abril de 2013, examinando os autos da Reclamação
Administrativa, apresentada pela Vivo S.A., CNPJ nº
02.449.992/0001-64, em desfavor da Oi S.A., CNPJ nº
76.535.764/0001-43, decidiu, pelas razões e fundamentos constantes
do Informe nº 117/2014-CPRP/SCP, de 19 de fevereiro de 2014: (i)
INDEFERIR o pleito da Vivo S.A., considerando que os Atos nº
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ATOS DE 14 DE MARÇO DE 2017

No- 7.283 - Processo nº 53500.031686/2007-91.
Extingue, por cassação, a autorização do Serviço de Co-

municação Multimídia, de interesse coletivo, expedida à A & L TEC-
NOLOGIA LTDA. - ME, CNPJ nº 02.837.778/0001-85, pelo Ato nº
2999 de 26/05/2008, publicado no DOU de 30/05/2008, tendo em
vista a perda de condição indispensável à manutenção da autorização,
com fulcro nos arts. 133, III e 139, da Lei nº 9.472, de 16/07/1997.
A extinção não implica isenção de eventuais débitos, decorrentes da
autorização anteriormente expedida.

No- 7.284 - Processo nº 53500.006619/2005-76.
Extingue, por cassação, a autorização do Serviço de Co-

municação Multimídia, de interesse coletivo, expedida à MIL CA-
NAIS LTDA. - ME, CNPJ nº 01.151.548/0001-03, pelo Ato nº 57480
de 11/04/2006, publicado no DOU de 17/04/2006, tendo em vista a
perda de condição indispensável à manutenção da autorização, com
fulcro nos arts. 133, III e 139, da Lei nº 9.472, de 16/07/1997. A
extinção não implica isenção de eventuais débitos, decorrentes da
autorização anteriormente expedida.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

ATOS DE 22 DE MARÇO DE 2017

No- 7.457 - Processos nº 53500.010733/2013 e nº 53500.008196/2016-81.
Consolida, em um único instrumento, os instrumentos de

outorga para prestação do Serviço de Comunicação Multimídia -
SCM, expedidos por meio do Ato nº 41.122, de 10/12/2003, pu-
blicado no DOU de 11/12/2003, anteriormente detido pela EMPRESA
BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., CNPJ/MF nº
33.530.486/0001-29, do Ato nº 46.572, de 14/09/2004, publicado no
DOU de 23/09/2004, anteriormente detido pela NET SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÕES S.A., CNPJ/MF nº 00.108.786/0001-65, ambos
transferidos para a CLARO S.A., CNPJ/MF nº 40.432.544/0001-47, e
do Ato nº 62.649, de 11/12/2006, detido pela CLARO S.A.,
CNPJ/MF nº 40.432.544/0001-47.

No- 7.460 - Processo nº 53500.046485/2017-60.
Outorga autorização de uso de radiofrequências à CLARO

S.A., CNPJ/MF nº 40.432.544/0001-47, associada à Autorização para
explorar o Serviço de Comunicação Multimídia.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

ATOS DE 27 DE MARÇO DE 2017

No- 7.573 - Processo nº 53500.002198/2017-48.
Outorga autorização de Uso de Radiofrequência à Associa-

ção Comunitária Sul Fluminense de Rádio Mangaratiba FM, CNPJ
01.771.964/0001-04, executante do Serviço de Radiodifusão Comu-
nitária, na localidade de Mangaratiba/RJ.

No- 7.591 - Processo nº 53500.002201/2017-23.
Outorga autorização de Uso de Radiofrequência à ASSO-

CIAÇÃO COMUNITÁRIA SOCIEDADE BENEFICENCIA VIDA
NOVA, CNPJ 07.804.697/0001-00, executante do Serviço de Ra-
diodifusão Comunitária, na localidade de Novo Alegre/TO.

No- 7.594 - Processo nº 53500.001078/2017-23.
Outorga autorização de Uso de Radiofrequência à ASSO-

CIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E RADIODIFUSÃO COMU-
NITÁRIA DE DAMIANÓPOLIS (APRODAMI), CNPJ
11.675.532/0001- 45, executante do Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, na localidade de Damianópolis/GO.

No- 7.599 - Processo nº 53500.047604/2017-00.
Outorga autorização de Uso de Radiofrequência à ASSO-

CIAÇÃO DIFUSORA COMUNITÁRIA DO CATETE, CNPJ
09.234.567/0001-05, executante do Serviço de Radiodifusão Comu-
nitária, na localidade de Rio de Janeiro/RJ.

No- 7.604 - Processo nº 53500.045294/2017-81.
Outorga autorização de Uso de Radiofrequência à ASSO-

CIAÇÃO MONTESCLARENSE DE COMUNICAÇÃO E ASSIS-
TÊNCIA, CNPJ 11.688.902/0001-89, executante do Serviço de Ra-
diodifusão Comunitária, na localidade de Montes Claros/MG.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

ATO No- 7.668, DE 29 DE MARÇO DE 2017

Processo nº 53500.050410/2017-83.
Expede autorização à ARREBENTA TELECOM LTDA -

ME, CNPJ/MF nº 26.796.413/0001-18, para explorar o Serviço de
Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, em todo o ter-
ritório nacional.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

ATOS DE 30 DE MARÇO DE 2017

No- 7.714 Processo nº 53500.000626/2017-06.
Expede autorização à Clic Rápido Eireli - EPP, CNPJ/MF nº

22.408.805/0001-01, para explorar o Serviço de Comunicação Mul-
timídia, por prazo indeterminado, em todo o território nacional.

No- 7.715 Processo nº 53500.000626/2017-06.
Expede autorização à Clic Rápido Eireli - EPP, CNPJ/MF nº

22.408.805/0001-01, para prestar o Serviço Telefônico Fixo Comu-
tado destinado ao uso do público em geral - STFC, nas modalidades
de serviço Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância
Internacional - LDI, nas Áreas de Prestação equivalente às Regiões I,
II e III do Plano Geral de Outorgas - PGO.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

ATO No- 7.768, DE 3 DE ABRIL DE 2017

Processo nº 53500.051554/2017-57.

Outorga autorização de uso de radiofrequências à ADV NET

SOLUTION INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ/MF nº

11.705.584/0001-17, associada à autorização para explorar o Serviço

de Comunicação Multimídia.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES

Superintendente

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DESPACHO DO DIRETOR
Em 7 de abril de 2017

677ª Relação de Revalidação de Credenciamento - Lei 8.010/90

ENTIDADE C R E D E N C I A M E N TO CNPJ
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/BA 900.0932/2005 03.795.071/0001-16
Centro Tecnológico do Exército - CETEX 900.1016/2007 08.635.952/0001-93

CARLOS ROBERTO FORTNER

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A

D E S PA C H O S

Processo: Contrato C-1068/CB-223- Objeto: Fornecimento de con-
sumíveis para ensaios não destrutivos (END): RX. Contratada: Kroma
Produtos Gráficos e Representações Ltda- Valor total: R$ 2.760,00 -
Parecer Jurídico JJR-002/2017. Justificativas: A NUCLEP realizou o

Pregão E-063/16 de 5 lotes, para compra de consumíveis END, po-
rém somente o lote 2 foi arrematado e os demais foram desertos.
Portanto a falta destes consumíveis implicará no não cumprimento do
prazo de entrega das obras do condensadores e submarinos, impli-
cando em possíveis multas pelos clientes. Considerando que a jus-
tificativa acima tem fundamento no Artigo 24, IV da Lei 8666/93,
reconheço a dispensa de licitação referente ao processo supracitado.

FERNANDO DE JESUS COUTINHO
Gerente Geral de Compras e Serviços

Em face do parecer favorável da Consultoria Jurídica sobre o
assunto, ratifico a decisão do Gerente Geral de Compras e Ser-
viços.

LIBERAL ENIO ZANELATTO
Diretor Industrial

Processo: Contrato C-1063/CB-220- Objeto: Fornecimento de réguas
digitais (encoders lineares encapsulado) tipo Heidenhain e demais
acessórios para instalação na fresadora de portal Waldrich Coburg.
Contratada: Diadur Indústria e Comércio Ltda. Valor: R$ 73.445,32-

Parecer Jurídico LOF-035/2016. Justificativas :Contratação direta
conforme Acórdão 1390/2004 do TCU. Considerando que a justi-
ficativa acima tem fundamento no Artigo 25, caput da Lei 8666/93,
reconheço a inexigibilidade de licitação referente ao processo su-
pracitado.

FERNANDO DE JESUS COUTINHO
Gerente Geral de Compras e Serviços

Em face do parecer favorável da Consultoria Jurídica sobre o
assunto, ratifico a decisão do Gerente Geral de Compras e Ser-
viços.

LIBERAL ENIO ZANELATTO
Diretor Industrial

SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSÃO COMERCIAL

PORTARIA No- 1.176, DE 27 DE MARÇO DE 2017

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RADIODIFU-
SÃO COMERCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 1º,
da Portaria nº 1.041, de 6 de março de 2017, e observado o disposto
no art. 7º do Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006, bem como o
que consta no Processo nº 01250.013919/2017-31, resolve:

Art. 1º Consignar à TELEVISÃO PRINCESA D'OESTE DE
CAMPINAS LTDA., autorizatária do Serviço de Retransmissão de
Televisão, em caráter secundário, na localidade de SERRA NE-
GRA/SP, o canal 45 (quarenta e cinco), correspondente à faixa de
frequência de 656 a 662 MHz, para transmissão digital do mesmo
serviço e na mesma localidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de
Televisão Digital Terrestre.

Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus
regulamentos, bem como pelo Decreto nº 5.820, de 2006.

Art. 3º A execução do Serviço deverá se iniciar na data do
desligamento do sinal analógico na referida localidade, conforme cro-
nograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, ressalvada a hipótese da entidade comprovar por es-
tudo de viabilidade, apresentado juntamente com o projeto técnico de
instalação da estação neste Ministério, que não interferirá em outra
entidade outorgada, com utilização do mesmo canal.

Parágrafo único. Caso fique comprovada a viabilidade re-
ferida no caput, a autorização de uso de radiofrequência deverá ser
emitida pela Anatel em data anterior ao desligamento do sinal ana-
lógico.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

INEZ JOFFILY FRANÇA

PORTARIA No- 1.193, DE 17 DE MARÇO DE 2017

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RADIODIFU-
SÃO COMERCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 1º,
da Portaria nº 1.041, de 6 de março de 2017, e observado o disposto
no art. 7º do Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006, bem como o
que consta no Processo nº 01250.013551/2017-19, resolve:

Art. 1º Consignar à SHOP TOUR TV LTDA., autorizatária
do Serviço de Retransmissão de Televisão, em caráter secundário, na
localidade de PIEDADE/SP, o canal 33 (trinta e três), correspondente
à faixa de frequência de 584 a 590 MHz, para transmissão digital do
mesmo serviço e na mesma localidade, no âmbito do Sistema Bra-
sileiro de Televisão Digital Terrestre.

Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus
regulamentos, bem como pelo Decreto nº 5.820, de 2006.

Art. 3º A execução do Serviço deverá se iniciar na data do
desligamento do sinal analógico na referida localidade, conforme cro-
nograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, ressalvada a hipótese da entidade comprovar por es-
tudo de viabilidade, apresentado juntamente com o projeto técnico de
instalação da estação neste Ministério, que não interferirá em outra
entidade outorgada, com utilização do mesmo canal.

Parágrafo único. Caso fique comprovada a viabilidade re-
ferida no caput, a autorização de uso de radiofrequência deverá ser
emitida pela Anatel em data anterior ao desligamento do sinal ana-
lógico.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

INEZ JOFFILY FRANÇA
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 21/06/2019 | Edição: 118 | Seção: 1 | Página: 7

Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações/Agência Nacional de Telecomunicações/Conselho

Diretor/Secretaria do Conselho Diretor

ATO Nº 3.760, DE 14 DE JUNHO DE 2019

Processo nº 53500.046424/2018-83.

Transfere as outorgas para prestar o Serviço Limitado Especializado, submodalidades Serviço

de Rede Especializado e Serviço de Circuito Especializado, detidas por PRIMESYS SOLUÇÕES

EMPRESARIAIS S.A., CNPJ/MF nº 59.335.976/0001-68, à CLARO S.A., CNPJ/MF nº 40.432.544/0001-47.

Estabelece que a transferência de que trata este Ato implica sub-rogação, pela CLARO S.A., dos

direitos e obrigações assumidos pela antiga autorizada perante a Anatel.

Determina à CLARO S.A. o pagamento do preço público devido pela transferência de que trata

este Ato, em obediência aos preceitos estabelecidos no Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo

Direito de Exploração de Serviços de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite, aprovado

pela Resolução nº 386, de 3 de novembro de 2004. O valor deverá ser recolhido na forma e no prazo

estabelecido em intimação da Anatel às Requerentes.

A transferência formalizada por intermédio deste Ato não exime as empresas envolvidas na

operação do cumprimento das demais obrigações legais e regulamentares a que se encontrem

submetidas perante outros órgãos.

Determina à CLARO S.A. que, no prazo de até seis meses, a contar da publicação deste Ato no

Diário O�cial da União, sob pena de sua extinção:

I - apresente o Inventário de bens da empresa participante da operação em epígrafe (a

sucessora da PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S.A.), levantados para �ns de incorporação, com a

indicação dos bens reversíveis, caso existam, de acordo com o layout exigido pela Anatel; e,

II - informe, caso algum bem da PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S.A. torne-se reversível, a

comprovação da inexistência de oneração, mediante declaração, e apresentação dos devidos pedidos de

substituição.

Determina à PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S.A. e à CLARO S.A. que somente realizem a

operação de incorporação da primeira pela segunda, relatada no Processo nº 53500.046424/2018-83,

após a publicação deste Ato no Diário O�cial da União. As cópias autenticadas dos atos praticados para a

realização da operação devem ser encaminhadas à Anatel no prazo de sessenta dias, contado do registro

no órgão competente.

LEONARDO EULER DE MORAIS
Presidente do Conselho

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certi�cada.
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Consulta Pública ao Cadastro 
ICMS 

Cadastro de Contribuintes de 
ICMS - Cadesp 

Código de controle da consulta: c4b945dc-7d9c-45ef-8e5c-45a8668d9bef

Estabelecimento

IE: 114.814.878.119

CNPJ: 40.432.544/0001-47

Nome Empresarial: CLARO S.A.

Nome Fantasia: CLARO

Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada

Endereço

Logradouro: RUA HENRI DUNANT

Nº: 780 Complemento: TORRE A E TORRE B

CEP: 04.709-110 Bairro: SANTO AMARO

Município: SAO PAULO UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo
Data da Situação Cadastral: 
03/09/1996

Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PFC-10 - BUTANTÃ

Regime de Apuração: 
NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE 
APURAÇÃO

Atividade Econômica: Telefonia móvel celular

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/12/2010

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/12/2010

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios 
contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de 
fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade 
tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.89.0 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Page 1 of 1Consulta Pública ao Cadesp

25/09/2020https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(15a5ty2vvy5kbftm0oau4ljr))/Pages/Cadastr...
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Contribuinte : CLARO SA

Pessoa Jurídica : Comum

Tipo de unidade : Produtiva

Endereço : Rua Henri Dunant 780 TORRE A E TORRE B 

Bairro : Santo Amaro

CEP : 04709-110

Telefone : (11) 2111-2165

Início de Funcionamento : 15/05/1996

Data de Inscrição : 28/08/1996

CCM Centralizador : Não consta 

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 085.541.0285-1

Última Atualização Cadastral : 18/08/2020

CNAE

Código Descrição Tipo Data Início

4221-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações Secundário 20/03/2017

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica Secundário 20/03/2017

4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
mercadorias em geral não especializado

Secundário 20/03/2017

4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e 
equipamentos de telefonia e comunicação

Secundário 20/03/2017

4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de 
telefonia e comunicação

Secundário 20/03/2017

6022-5/02 Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto 
programadoras

Secundário 04/12/2018

6110-8/01 Serviços de telefonia fixa comutada - STFC Secundário 20/03/2017

6110-8/03 Serviços de comunicação multimídia - SCM Secundário 20/03/2017

6110-8/99 Serviços de telecomunicações por fio não especificados 
anteriormente

Secundário 20/03/2017

6120-5/01 Telefonia móvel celular Principal 20/03/2017

 1 de 4

Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
 

CNPJ: 40.432.544/0001-47

C.C.M: 2.498.616-0
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Código(s) de tributo(s) 

Código Data de Início Tributo Alíquota do Imposto Qtd.Anúncios

1023 20/03/2017 ISS 5

1520 20/03/2017 ISS 5

1694 20/03/2017 ISS 5

1805 20/03/2017 ISS 5

1899 20/03/2017 ISS 5

2151 04/12/2018 ISS 5

2498 04/12/2018 ISS 2,9

2684 13/02/2018 ISS 2,9

6130-2/00 Telecomunicações por satélite Secundário 04/12/2018

6141-8/00 Operadoras de televisão por assinatura por cabo Secundário 20/03/2017

6142-6/00 Operadoras de televisão por assinatura por microondas Secundário 20/03/2017

6143-4/00 Operadoras de televisão por assinatura por satélite Secundário 20/03/2017

6190-6/02 Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP Secundário 20/03/2017

6190-6/99 Outras atividades de telecomunicações não especificadas 
anteriormente

Secundário 04/12/2018

6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador customizáveis

Secundário 20/03/2017

6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador não-customizáveis

Secundário 04/12/2018

6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação 
e serviços de hospedagem na internet

Secundário 20/03/2017

6619-3/02 Correspondentes de instituições financeiras Secundário 04/12/2018

6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios Secundário 20/03/2017

7112-0/00 Serviços de engenharia Secundário 20/03/2017

7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e 
negócios em geral, exceto imobiliários

Secundário 20/03/2017

7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e 
industriais não especificados anteriormente, sem operador

Secundário 20/03/2017

7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros Secundário 20/03/2017

8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Secundário 20/03/2017

8291-1/00 Atividades de cobrança e informações cadastrais Secundário 20/03/2017

9512-6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de 
comunicação

Secundário 20/03/2017

6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de 
informação na internet

Secundário 04/12/2018
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Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais
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C.C.M: 2.498.616-0
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2800 13/02/2018 ISS 2,9

2961 04/12/2018 ISS 2,9

2962 04/12/2018 ISS 2,9

2963 04/12/2018 ISS 2,9

3093 20/03/2017 ISS 5

3115 04/12/2018 ISS 5

3158 20/03/2017 ISS 5
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A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição 
cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados 
cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de 
emissão.

Código para verificação de autenticidade:  f7XRx62E 
Data de validade: 02/12/2020                                  
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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: 40.432.544/0001-47
Razão Social: CLARO S.A.
Nome Fantasia: CLARO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/12/2020

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Demais
Inscrição Estadual: 114814878119 Inscrição Municipal: 24986160
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
Capital Social: R$ 18.744.414.942,98 Data de Abertura da Empresa: 23/04/1992
CNAE Primário: 6120-5/01 - TELEFONIA MÓVEL CELULAR
CNAE Secundário 1: 3329-5/99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO
CNAE Secundário 2: 4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
CNAE Secundário 3: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 4: 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 5: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 6: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 7: 6022-5/02 - ATIVIDADES RELACIONADAS À TELEVISÃO POR
CNAE Secundário 8: 6110-8/01 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC
CNAE Secundário 9: 6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
CNAE Secundário 10: 6110-8/99 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO NÃO
CNAE Secundário 11: 6130-2/00 - TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE
CNAE Secundário 12: 6141-8/00 - OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR CABO
CNAE Secundário 13: 6142-6/00 - OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR
CNAE Secundário 14: 6143-4/00 - OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR
CNAE Secundário 15: 6190-6/02 - PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET -
CNAE Secundário 16: 6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO
CNAE Secundário 17: 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 18: 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 19: 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE
CNAE Secundário 20: 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS
CNAE Secundário 21: 6619-3/02 - CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Emitido em: 20/10/2020 16:09 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 22: 6810-2/02 - ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
CNAE Secundário 23: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 24: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
CNAE Secundário 25: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 26: 7740-3/00 - GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
CNAE Secundário 27: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 28: 8291-1/00 - ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
CNAE Secundário 29: 9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

Dados para Contato
CEP: 04.709-110
Endereço: RUA HENRI DUNANT, 780 - TORRE A E TORRE B - SANTO AMARO
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 43134620
E-mail: ATENDIMENTO.FISCALIZACOES@CLARO.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
594.037.809-91CPF:

Nome: ROBERTO JUNG NAZARIO
Carteira de Identidade: 2661168 Órgão Expedidor: SSPSC
Data de Expedição: 14/11/2018 Data de Nascimento: 15/05/1970
E-mail: legalizacao@ativagestao.com.br

Emitido em: 20/10/2020 16:09 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: 140.448.620-87
Nome: JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX
Carteira de Identidade: 56.586.459-2 Órgão Expedidor: SSP SP
Data de Expedição: 05/09/2012 Data de Nascimento: 30/12/1954
Filiação Materna: OLGA GUARALDI FELIX
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 05.657-230
Endereço: RUA PROFESSOR ALEXANDRE CORREIA, 300 - 82 TURIN - JARD.
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 00000000
E-mail: hsilv@embratel.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 059.557.727-07
Nome: JOSE FORMOSO MARTINEZ
Carteira de Identidade: 30.159.273-9 Órgão Expedidor: Detran RJ
Data de Expedição: 14/05/2013 Data de Nascimento: 10/10/1958
Filiação Materna: ALICIA MARTINEZ VILLARREAL
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 20.071-910
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1012 - 15O ANDAR - CENTRO
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 21216080
E-mail: hsilv@embratel.com.br

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 952.915.807-63
Nome: ROBERTO CATALAO CARDOSO
Carteira de Identidade: 00855035648 Órgão Expedidor: DETRAN/SP
Data de Expedição: 28/04/1988 Data de Nascimento: 25/05/1968
Filiação Materna: VILMA AUGUSTA CATALAO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 05.656-020
Endereço: RUA DR FLAVIO AMERICO MAURANO, 280 - CASA 2 - FAZENDA
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 00000000
E-mail: hsilv@embratel.com.br

Emitido em: 20/10/2020 16:09 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Dados do Sócio/Administrador 4

CPF: 711.745.839-91
Nome: DANIEL FELDMANN BARROS
Carteira de Identidade: 56514647-6 Órgão Expedidor: SSP-SP
Data de Expedição: 21/10/2013 Data de Nascimento: 11/12/1968
Filiação Materna: MARIA HELENA FELDMANN BARROS
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 04.642-000
Endereço: RUA VISCONDE DE PORTO SEGURO, 1562 - CASA 4 - JARDIM DOS
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 00000000 Telefone: (71) 21066211
E-mail: adilson.romero@claro.com.br

Dados do Sócio/Administrador 5

CPF: 276.546.358-18
Nome: ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO
Carteira de Identidade: 17.450.683-1 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 06/07/2017 Data de Nascimento: 06/02/1972
Filiação Materna: MARLY TRONBJERG DE CARVALHO PETERSEN
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 01.433-000
Endereço: RUA MAESTRO ELIAS LOBO, 749 - JARDIM PAULISTA
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 00000000 Telefone: (71) 21066219
E-mail: hsilv@embratel.com.br

Dados do Sócio/Administrador 6

CPF: 033.663.777-20
Nome: RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA
Carteira de Identidade: 00015171585 Órgão Expedidor: DETRAN-SP
Data de Expedição: 19/11/2014 Data de Nascimento: 19/11/1971
Filiação Materna: ANGELA MARQUES DE OLIVEIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 05.436-020
Endereço: RUA SIMPATIA, 288 - 81 - VILA MADALENA
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 00000000 Telefone: (71) 21066219
E-mail: adilson.romero@claro.com.br

Emitido em: 20/10/2020 16:09 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Dados do Sócio/Administrador 7

CPF: 284.875.750-72
Nome: PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA
Carteira de Identidade: 3015401759 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 21/08/1987 Data de Nascimento: 18/06/1957
Filiação Materna: CARMEN PEREIRA TEIXEIRA
Estado Civil: Separado(a) Judicialmente

CEP: 90.440-011
Endereço: AVENIDA CEL LUCAS DE OLIVEIRA, 1133 - APTO 1001 - BELA VISTA
Município / UF: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Telefone: (11) 00000000
E-mail: hsilv@embratel.com.br

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 140.448.620-87
Nome: JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX
Carteira de Identidade: 56.586.459-2 Órgão Expedidor: SSP SP
Data de Expedição: 05/09/2012 Data de Nascimento: 30/12/1954
Filiação Materna: OLGA GUARALDI FELIX
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 05.657-230
Endereço: RUA PROFESSOR ALEXANDRE CORREIA, 300 - 82 TURIN - JARD.
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 00000000
E-mail: hsilv@embratel.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
5805 - EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO
Serviços
4251 - Comunicação Telefônica - Locação / Serviço
18139 - Telefonia - Convencional / Celular

Emitido em: 20/10/2020 16:09 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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CLARO S.A  

END.: R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B - SANTO 

AMARO - SAO PAULO/SP – CEP: 04.709-110  
CNPJ.: 40.432.544/0001-47, na I.E: 114814878119 e na I.M.: 2.498.616-0– Fone: 02181-

2121-3062 Fax: 02181-2121-3165 

 

CLARO S/A 
Escritório Recife: Av. Agamenon Magalhães, 1114 –Parque Amorim - Recife - PE - CEP 52020-900 

Página 1 de 6 

 

PROPOSTA DE PREÇOS – PREGÃO nº 069/2020 - PROCESSO Nº 0006731-

10.2020.6.02.8000 

A empresa Claro S.A, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 40.432.544/0001-47 e Inscrição Estadual 

n.º 114814878119 estabelecida com sede na R HENRI DUNANT, Nº 780 - TORRE A E TORRE B 

– SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP - CEP 04.709-110, apresenta proposta de preços para a 

prestação de serviços SMP, conforme características semelhantes ao Termo de Referência 

enviado, conforme a seguir:  

1) OBJETO: contratação de empresas especializadas na prestação, de forma contínua, de 

serviço de telecomunicações, na modalidade de Telefonia Móvel Pessoal, para atender às 

necessidades do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – CNPJ: 06.015.041/0001-38, 
conforme detalhamento a seguir:  

Contratação de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas 

modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser 

executado de forma contínua, conforme as especificações e condições constantes deste 
instrumento e seus anexos.  

O Serviço Móvel Pessoal (SMP) compreende o serviço de telecomunicações móvel terrestre de 

interesse coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis ou destas para outras 

redes de telecomunicações de interesse coletivo, além de serviços de valor agregado como 
mensageria e caixa postal através dos dispositivos contratados. 

Descrição:  

O presente Pregão tem por objeto a 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. 

 

Proposta de Preços: 

 

PREÇO: R$ 81,23 por linha, cobrados mensalmente, já incluso todos os impostos.  
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ITEM 

DESCRIÇÃO BÁSICA QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

PARA 24 
MESES 

1 Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:  

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo 

ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e 

longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados 

(ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 

acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, 

fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em 

comodato.  

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para 

acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp 

liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.  

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou 

superior;  

d) Tecnologia GSM ou superior;  

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco 

(backup);  

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos 

seguintes municípios do Estado de Alagoas: ATALAIA, 

PENEDO, UNIÃO DOS PALMARES, CACIMBINHAS, 

SÃO SEBASTIÃO e ARAPIRACA.  
 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 81,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 

13.646,64 

 

2  
Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 

incluindo:  

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone 

fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais 

(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS 

ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming 

nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e 

SIMCards, ambos em comodato.  

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para 

acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo 

whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da 

franquia.  

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou 

superior;  

d) Tecnologia GSM ou superior;  

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco 

(backup);  

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos 

08 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 81,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 

15.596,16 
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seguintes municípios do Estado de Alagoas: MACEIÓ, 

RIO LARGO, MARECHAL DEODORO e SÃO LUÍS 

DO QUITUNDE.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 

incluindo:  

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone 

fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais 

(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS 

ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming 

nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e 

SIMCards, ambos em comodato.  

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, 

para acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo 

whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo 

da franquia.  

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G 

ou superior;  

d) Tecnologia GSM ou superior;  

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 

branco (backup);  

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, 

nos seguintes municípios do Estado de Alagoas: 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE AÇÚCAR, 

MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA 

LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO 

PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE.  
   

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 81,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 

17.545,68 

 

 

GLOBAL DA PROPOSTA EM 24 MESES - ITEM 01 (em algarismo e por extenso): R$ 13.646,64 

(Treze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) 

GLOBAL DA PROPOSTA EM 24 MESES - ITEM 02 (em algarismo e por extenso): R$ 15.596,16 

(Quinze mil, quinhentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) 

GLOBAL DA PROPOSTA EM 24 MESES - ITEM 06 (em algarismo e por extenso): R$ 17.545,68 

(Dezessete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) 
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Especificação mínima do Smartphone fornecido em comodato 

 

I. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão contratados com o 

fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de comodato, de SIMCards e 

aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e respeitando as seguintes especificações 

mínimas: 

 

a. Aparelho Smartphone homologado pela Anatel, com sistema operacional Android 9 ou 

IOS 10. 

b. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/190 0 MHz). 

c. Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no mesmo aparelho. 

d. Rede de dados 3G/4G nos padrões autorizados pela ANATEL. 

e. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 2,0 GHz ou de 8 núcleos (Octa-

Core) com velocidade de 1,6 GHz. 

f. Memória de armazenamento interna de 32 GB. 

g. Memória RAM de 3 GB. 

h. Tamanho de tela de 5 Polegadas na diagonal, com touchscreen e multitouch. 

i. Bateria tipo lítio, com capacidade de 3.000 mAh. 

j. Câmera traseira com 12 MegaPixels e câmera frontal com no mínimo 5 MegaPixels. 

k. Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi fi (802.11 b/g/n), roteador wi fi, Bluetooth 4.2 ou 

superior, conexão com PC via USB. 

l. Sensor de GPS e de autorrotação de tela. 

m. Leitor de impressões digitais. 

n. Acessórios: carregador bivolt, fones de ouvido, cabo USB, extrator de chip (quando 

aplicável), manual de instruções de uso do aparelho em português (impresso em papel ou 

online). 

o. Funcionalidade: vibração, viva voz, conferência, registro de chamadas 

discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião, chamada em 

espera, Browser com suporte a html/HTML5, predição de texto, acesso ao celular por senha 

e impressão digital, suporte a conta de e mail, visualização de documentos (tipo doc, xls, 

pdf), localização do celular para o caso de perda ou roubo, quando disponível pelo sistema 

operacional. 

 

p. SIMCard com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e nano-SIM card (4FF), no 

padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, compatível com os smartphones fornecidos. 

II. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, 

não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou recondicionadas de fábrica, e ainda, 

disponibilizados com a respectiva linha, em embalagem contendo todos os acessórios 

disponibilizados pelo fabricante, com garantia mínima de 01 (um) ano do próprio fabricante 

e apresentados ao Gestor do Contrato para aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao 

usuário final. 

II. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da CONTRATADA, 

devendo ser recolhidos após o término do contrato.  
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MODELO USADO COMO REFRÊNCIA PARA ESSA PROPOSTA, DE ACORDO COM A 

DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO:  

 

 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de apresentação da 

proposta.  

DECLARAMOS que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas 

incidentes, tais como: custos diretos e indiretos para o fornecimento dos produtos, impostos, 

taxas, seguros, fretes, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste Edital. 
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REPRESENTANTE LEGAL DA CLARO 

Representante Legal e para Contratos da Claro 

Nome: Ademir Batista da Silva Junior 

Brasileiro, Casado 

CPF/MF: 020.013.834-01 

Carteira Identidade: 4.939.993 SSP/PE 

Cargo/Função: GC – Gerente Executivo de Contas Sênior 

Endereço Comercial: Avenida Agamenon Magalhães 1114, Parque Amorim - Recife - PE - 

CEP: 52020-900 

Endereço Residencial: Rua Teles Júnior, 125 –Apto 201 – Aflitos – Recife – PE – CEP: 

52.050-375 

Fone: 81 2121-3062 / Celular: 81 99171-2112 

E-mail: ademir.sjunior@embratel.com.br 

 

DADOS BANCÁRIOS DA CLARO 

Dados Bancários 

Banco do Brasil - N° 01 

N° da Agência: 3070-8 

Conta Corrente: 6014-3 

 
 

Central de Atendimento Corporativo: Nº 0800 721 10 21 

 

Recife, 16 de outubro de 2020. 

Atenciosamente, 

 

Proposta ASSINADA E RUBRICADA (0790060)         SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 / pg. 912

mailto:ademir.sjunior@embratel.com.br


37408259449Usuário:

20/10/2020 16:18:55Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

CLARO S.A. Inadimplente40432544
Total de Registros

1
0

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

1

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

AG.NAC.DE TELECOMUNIC.02030715* 05/10/2020 09:07:00

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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ỲUXQS\Q¢?Xg?£\Q̂XTSVX̂R\?WX?wy?����PQWY?WX?QXYXQaP?XV?ZQP̂T\?cZPT¤̀Ug¢?fg?¥QXP?WX?T\ZXQR̀QP?T\V
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x�IH�F[|�V�|V�ZWIVDWVHJ�WZ]FZIVHJXVI�ZÌY�̀HGIfV̀ JVX�̀GXJfV̀ J\V\WYFG̀]W\VXF̀ GH�[GJ\VDJV{\]IDJVDWVCnIYJI\Q
q�®deCfVh�bCcfVhdc�dVaCbqdfVeCg�CgCVzdV�hCg{mCfVz{bm�cdV�d�q{�CfVh�cCg�CeVWVidC���mV�dm{êVhdcVOj
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kz<>�bCq�:uq:�D?<:A?:>Bz?DHbD<:>B̀ :<zD<=xI=>E<n:=B:̀ �=ÈBn:=BG:G?xbE=H?G:̀ b=E>�CEBG:AB:pGH<AB:A?:a@<xB<Ĝ
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è]a\_̀ab[aciZ9]Z9l̀emiZp9YZ\9_èyZ\9]Z9�9no9]e\_e9̂̀_amZt
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l̂`̂9̂[�agầ9Z\9_̀̂b̂ghZ\p9Zb\èẑY]Z9Z9l̀̂ �Z9y�YayZ9]e9}�h9�f[̂ èY_̂9e9Za_Z9hZ̀̂ \�9l̂`̂9̂9jZy[YaĵciZt
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8262 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0790087

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS
TÉCNICOS E PROPOSTA 0788704

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

BALANÇO PATRIMONIAL 0789955

DECLARAÇÃO NEPOTISMO 0789973

ATO CONSTITUTIVO/OUTROS DOCS. 0789986

 

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

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  
SICAF e CRC 0790117

NÍVEL DE CREDENCIAMENTO 0790037

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  

DOCS. CERTIDÃO TRABALHISTA, CONJUNTA
(CNJ/TCU/PORTAL TRANSPARÊNCIA) FALÊNCIA,
CONCORDATA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 0789972

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0790068 - Apesar da inconistência, esta não impede a
contratação.

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0789957

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1
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18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X V. DOC. ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  REPORTADA NO ITEM 10 DO PRESENTE PAPEL DE
TRABALHO

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0790070

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO
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VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0790079

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Propostas: 0790060

Resultado Fornecedor - 0790077

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 20/10/2020, às 16:53, 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
0790088 e o código CRC 91C1F1C5.

0006731-10.2020.6.02.8000 0790088v6
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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: 40.432.544/0001-47

Razão Social: CLARO S.A.

Nome Fantasia: CLARO

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/12/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 16/01/2021

FGTS 03/11/2020

Trabalhista Validade: 17/04/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/11/2020

Receita Municipal Validade: 12/12/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 20/10/2020 16:07 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 40.432.544/0001-47
Razão Social: CLARO S.A.

Atividade Econômica Principal:

6120-5/01 - TELEFONIA MÓVEL CELULAR

Endereço:

RUA HENRI DUNANT, 780 - TORRE A E TORRE B - SANTO AMARO - São Paulo / São
Paulo

Emitido em: 20/10/2020 16:08 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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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 :  
0006731-10.2020.6.02.8000

INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : FASE EXTERNA PREGÃO 69/2020. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL E INTERNET MÓVEL.

 

Parecer nº 1997 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 69/2020, objetivando  a
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 especificações descritas no Anexo I do Edital
(0776013).

Quanto às listas de verificação, exigidas por força
da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o  ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento (0790088).

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não

N/A
Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/19, art. 8, XIII,  e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

0776980

0777013

 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Idem

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?                                                                               
                                                

Ref. Decreto nº 10.024/19, art. 25.
SIM  

4
A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos lances ofertados na ordem de
classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 10.024/19, art. 8, XII, alíneas “a” até “j”.
SIM 0790070

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM  

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 10.024/2019, art. 8,XII, "c".
 Fase

posterior

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa
oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/19, art. 8, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM 0790088

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Idem

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa?

 

SIM

 

0787965

 

0790117

0790068
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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

0789972

 

 

 

 

 
 
Sobre a constatação de registro da empresa no

CADIN, assiste razão ao Sr. Pregoeiro (0790088 - item 17)
quanto ao prosseguimento do feito, tendo em vista o que
preconiza  o TCU:

"(...)
Dessa forma, não há vedação legal
para a contratação de empresas
inscritas no Cadin. Permanece em vigor
a obrigatoriedade de consulta prévia ao
cadastro, pelos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal, direta
e indireta, para a celebração de contratos
que envolvam o desembolso de recursos
públicos. Trata-se de medida de
pouca efetividade prática, uma vez que a
inscrição ou não no Cadin
não trará qualquer consequência em
relação às contratações a
serem realizadas.”. Acolhendo o voto do
relator, deliberou o Colegiado no sentido
de dar provimento parcial ao recurso para
tornar insubsistente o subitem 1.7.3 do
Acórdão n.º 5502/2008-2.ª Câmara." 
(Acórdão n.º 6246/2010-2ª Câmara, TC-
009.487/2004-8, rel. Min. Raimundo
Carreiro.) 
 

Dessa forma, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 69/2020 e
subsequente contratação da empresa CLARO S.A, CNPJ nº
40.432.544/0001-47, para 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, no
valor total de R$ 46.788,48 (quarenta e seis mil setecentos e
oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme
proposta comercial (0787965), quanto aos seguintes itens:

  
1 -   R$13.646,64 (treze mil seiscentos e
quarenta e seis reais e sessenta e quatro
centavos) -     Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos seguintes
municípios do Estado de Alagoas:
ATALAIA, PENEDO, UNIÃO DOS
PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO
SEBASTIÃO e ARAPIRACA;
2 -   R$15.596,16 (quinze mil quinhentos
e noventa e seis reais e dezesseis
centavos) -   Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos seguintes
municípios do Estado de Alagoas:
MACEIÓ, RIO LARGO, MARECHAL
DEODORO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE;
6 -   R$17.545,68 (dezessete mil
quinhentos e quarenta e cinco reais e
sessenta e oito centavos) -  Área de
cobertura com abrangência, no mínimo,
nos seguintes municípios  do Estado de
Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO
DE AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA
LAJE, COLÔNIA LEOPOLDINA,
TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO
PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE.

 
Registre-se ainda que os itens 3, 4 e 5 resultaram

desertos.
 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 20/10/2020, às 19:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/10/2020, às 19:36, 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
0790189 e o código CRC B9ADBB4E.

0006731-10.2020.6.02.8000 0790189v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 21 de outubro de 2020.
Tendo em conta o Parecer 1997 (0790189), 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 69/2020 e subsequente contratação
da empresa CLARO S.A, CNPJ nº 40.432.544/0001-47, para
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, no valor total de R$
46.788,48 (quarenta e seis mil setecentos e oitenta e oito reais
e quarenta e oito centavos), conforme proposta
comercial (0787965), quanto aos seguintes itens:

 
1 -   R$13.646,64 (treze mil seiscentos e quarenta e

seis reais e sessenta e quatro centavos) -     Área de cobertura
com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do
Estado de Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO DOS
PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e ARAPIRACA;

 
2 -   R$15.596,16 (quinze mil quinhentos e noventa

e seis reais e dezesseis centavos) -   Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, MARECHAL DEODORO e
SÃO LUÍS DO QUITUNDE;

 
6 -   R$17.545,68 (dezessete mil quinhentos e

quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) -  Área de
cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes
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municípios  do Estado de Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS,
PÃO DE AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO PONCIANO,
IGACI e CAMPO ALEGRE.

 
Registre-se ainda que os itens 3, 4 e 5 resultaram

desertos.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/10/2020, às 21:17, 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
0790835 e o código CRC 8154B1DE.

0006731-10.2020.6.02.8000 0790835v1
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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 : 0006731-10.2020.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico. Contratação. Empresa Claro. Prestação de Serviço Móvel Pessoal e internet móvel.

Decisão nº 2536 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral, por meio do Parecer nº 1997 (0790189), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
69/2020, objetivando a 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, no valor total de R$ 46.788,48 (quarenta e
seis mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito
centavos), adjudicado à empresa CLARO S.A, inscrita no CNPJ sob o
nº 40.432.544/0001-47, conforme proposta comercial (0787965),
e especificações descritas no Anexo I do Edital (0776013), em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (0790070), mais o Termo de Adjudicação (0790079),
quanto aos seguintes itens:

 
1 -   R$13.646,64 (treze mil seiscentos e quarenta e seis

reais e sessenta e quatro centavos) - Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado de
Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO DOS PALMARES,
CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e ARAPIRACA;

2 -   R$15.596,16 (quinze mil quinhentos e noventa e
seis reais e dezesseis centavos) - Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado de
Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, MARECHAL DEODORO e SÃO LUÍS
DO QUITUNDE;

6 -  R$17.545,68 (dezessete mil quinhentos e quarenta e
cinco reais e sessenta e oito centavos) - Área de cobertura com
abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios  do Estado de
Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE AÇÚCAR, MARAGOGI,
SÃO JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA,
GIRAU DO PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE.

 
Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº

10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente
da presente Decisão.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 22/10/2020, 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
0792056 e o código CRC 7C618351.

0006731-10.2020.6.02.8000 0792056v3
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00069/2020

Às 20:28 horas do dia 22 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 0006731-10.2020,
Pregão nº 00069/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar:  Pacote  de serviços  SMP (voz,  dados,  sms,  etc),  incluindo: a)  Assinatura com valor  fixo
mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil,  incluindo ligações
locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional
ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em
comodato. b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia. c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior; d) Tecnologia GSM ou superior; e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); f) Área de
cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado de Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO DOS
PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e ARAPIRACA. POR 24 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.648,3200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: CLARO S.A. , pelo melhor lance de R$ 18.950,4000 , com valor negociado a R$ 13.646,6400 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
19/10/2020
16:02:35 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CLARO S.A., CNPJ/CPF:
40.432.544/0001-47, Melhor lance: R$ 18.950,4000, Valor Negociado:

R$ 13.646,6400

Homologado 22/10/2020
20:28:57

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 2
Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar:  Pacote  de serviços  SMP (voz,  dados,  sms,  etc),  incluindo: a)  Assinatura com valor  fixo
mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil,  incluindo ligações
locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional
ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em
comodato. b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo
whatsapp liberado para uso Ilimitado sem consumo da franquia. c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior; d) Tecnologia GSM ou superior; e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); f) Área de
cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado de Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, MARECHAL
DEODORO e SÃO LUÍS DO QUITUNDE. POR 24 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=877723&t...
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 15.598,0800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: CLARO S.A. , pelo melhor lance de R$ 21.657,6000 , com valor negociado a R$ 15.596,1600 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
19/10/2020
16:02:35 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CLARO S.A., CNPJ/CPF:
40.432.544/0001-47, Melhor lance: R$ 21.657,6000, Valor Negociado:

R$ 15.596,1600

Homologado 22/10/2020
20:28:57

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 3
Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar:  Pacote  de serviços  SMP (voz,  dados,  sms,  etc),  incluindo: a)  Assinatura com valor  fixo
mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil,  incluindo ligações
locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional
ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em
comodato. b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia. c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior; d) Tecnologia GSM ou superior; e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); f) Área de
cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado de Alagoas: MATA GRANDE, QUEBRANGULO,
BATALHA, MAJOR ISIDORO, ÁGUA BRANCA, PORTO REAL DO COLÉGIO, IGREJA NOVA, BOCA DA MATA e MARIBONDO.
POR 24 MESES.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 17.547,8400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado 16/10/2020 14:00:28 - Cancelamento Automático

Homologado 22/10/2020 20:28:57 JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

Item: 4
Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar:  Pacote  de serviços  SMP (voz,  dados,  sms,  etc),  incluindo: a)  Assinatura com valor  fixo
mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil,  incluindo ligações
locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional
ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em
comodato. b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia. c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior; d) Tecnologia GSM ou superior; e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); f) Área de
cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado de Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO DE
CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, TRAIPU, MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA . POR 24 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.648,3200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=877723&t...
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Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado 16/10/2020 14:00:28 - Cancelamento Automático

Homologado 22/10/2020 20:28:57 JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

Item: 5
Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar:  Pacote  de serviços  SMP (voz,  dados,  sms,  etc),  incluindo: a)  Assinatura com valor  fixo
mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil,  incluindo ligações
locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional
ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em
comodato. b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia. c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior; d) Tecnologia GSM ou superior; e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); f) Área de
cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado de Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO CALVO,
SANTANA DO IPANEMA, DELMIRO GOUVEIA, PIRANHAS e JOAQUIM GOMES. POR 24 MESES.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.648,3200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado 16/10/2020 14:00:28 - Cancelamento Automático

Homologado 22/10/2020 20:28:57 JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

Item: 6
Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar:  Pacote  de serviços  SMP (voz,  dados,  sms,  etc),  incluindo: a)  Assinatura com valor  fixo
mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil,  incluindo ligações
locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional
ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em
comodato. b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia. c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior; d) Tecnologia GSM ou superior; e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup); f) Área de
cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado de Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE
AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO PONCIANO, IGACI e
CAMPO ALEGRE.POR 24 MESES.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 17.547,8400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: CLARO S.A. , pelo melhor lance de R$ 24.364,8000 , com valor negociado a R$ 17.545,6800 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/10/2020
16:02:35

-
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CLARO S.A., CNPJ/CPF:
40.432.544/0001-47, Melhor lance: R$ 24.364,8000, Valor Negociado:

R$ 17.545,6800

Homologado
22/10/2020
20:28:57

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

demais medidas cabíveis, inclsuive convocação do
adjudicatário para assinatura do respectivo contrato.

Informar o número do contrato à COFIN, para
emissão da competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/10/2020, às 20:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792330 e o código CRC 0A3A6774.

0006731-10.2020.6.02.8000 0792330v1
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2020

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços de
operação de assistência médica, paramédica, hospitalar, ambulatorial, psiquiátrica,
internação domiciliar (Home Care), auxiliares de diagnóstico e terapia, por meio de rede de
atendimento básica e ampliada, de abrangência nacional, na modalidade apartamento, aos
beneficiários do Programa de Autogestão em Saúde da Justiça Federal da 5ª Região
(TRFMED).
DATA DE INÍCIO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 29/10/2020 das 09h00 às 18h00 (horário
de Brasília).
LOCAL DE ENTREGA: Seção de Malotes e Documentação Postal do TRF da 5ª Região,
localizado no térreo da Ampliação do Edifício Sede, situado na Avenida Cais do Apolo, s/n,
Bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50030-908, CNPJ n.º 24.130.072/0001-11, destinando ao
Núcleo de Licitações, no 8º andar ou através do endereço eletrônico cpl@trf5.jus.br.
O edital estará disponível na Internet, no endereço
https://www.trf5.jus.br/index.php/licitacoes-e-contratos/licitacoes, no Núcleo de Licitações,
de 2º a 6º feira, no horário das 09:00 às 18:00 horas através do endereço eletrônico
cpl@trf5.jus.br, mediante solicitação. Informações (81) 3425-983 e através do e-mail
cpl@trf5.jus.br.

Recife, 22 de outubro de 2020.
FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO

Presidente da CELAS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020 - UASG 70002

Nº Processo: 0001240-83.2019. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze)
meses, visando a eventual e futura aquisição de softwares e equipamentos especificados
no Termo de Referência - Anexo I, que integra este ato convocatório.. Total de Itens
Licitados: 9. Edital: 26/10/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Antonio da Rocha Viana,
1389, Isaura Parente - Rio Branco/AC ou https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-
00034-2020. Entrega das Propostas: a partir de 26/10/2020 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/11/2020 às 10h00 no site
www.gov.br/compras.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

(SIASGnet - 23/10/2020) 70002-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0007031-69.2020.6.02.8000; Objeto: contratação por Instrutoria Interna, do
servidor do TRT da 10ª Região, Bruno Henrique Nunes Pedrozo, para ministrar o curso
"Tesouro Gerencial - Construção de relatórios gerenciais", para a participação de 18
(dezoito) servidores deste Tribunal, integrantes da COFIN, ACAGE e CCIA, em data a ser
definida; Fundamentação Legal: artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993; Valor da
contratação: R$ 16.819,00; Autorizado em 22/10/2020, pelo Des. Pedro Augusto Mendonça
de Araújo, Presidente do TRE/AL.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2020

Processo SEI nº 0006731-10.2020.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 22/10/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 69/2020, que tem por objeto a 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, adjudicado à empresa CLARO S.A, CNPJ nº 40.432.544/0001-47,
vencedora do item 1- pelo valor de R$13.646,64, 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, registrando-se
que os itens 3, 4 e 5 resultaram desertos, 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.

Maceió/AL, 23 de outubro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020. Assinatura: 21/10/2020. P.A. nº 0001249-
54.2020.6.03.8000. Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação. Ata de Registro
de Preços nº 26/2020

. EMPRESA REGISTRADA: ELETROSERVICE COMERCIO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.303.010/0001-45
. Especificação Quant R$ (unit.) Total
. Grupo Motor Gerador de 81 KVA em cabine
silenciada. A ser instalado na 11ª Z.E. localizada em
PEDRA BRANCA DO AMAPARI AP. Marca/Modelo:
CUMMINS/ C65D6-4

01 78.000,00 78.000,00

. Grupo Motor Gerador de 81 KVA em cabine
silenciada. A ser instalado na 4ª Z.E. localizada em
OIAPOQUE AP. Marca/Modelo: CUMMINS/ C65D6-4

01 80.000,00 80.000,00

AVISO DE PENALIDADE

De acordo com o que consta no Processo TRE/AP SEI nº 0002378-
94.2020.6.03.8000, bem como nos termos do item 9.1.1, inciso I, da Ata de Registro
de Preços TRE/AP n° 27/2019 e com fulcro no art. 7º da Lei nº 10.502/2002, pela não
manutenção injustificada da proposta, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, resolve
aplicar à empresa CONSTRUMED NEGÓCIOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº
21.017.731/0001-10, a sanção de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A
UNIÃO FEDERAL pelo prazo de 3 (três) meses, com DESCREDENCIAMENTO NO SICAF
pelo mesmo prazo, que se dará no período de 22/10/2020 a 21/01/2021.

Des. ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA
Presidente do TRE/AP

AVISO DE PENALIDADE

De acordo com o que consta no Processo TRE/AP SEI nº 0002378-
94.2020.6.03.8000, bem como nos termos do item 9.1.1, inciso I, da Ata de Registro de
Preços TRE/AP n° 27/2019 e com fulcro no art. 7º da Lei nº 10.502/2002, pela não
manutenção injustificada da proposta, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, resolve
aplicar à empresa CONSTRUMED NEGÓCIOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 21.017.731/0001-
10, a sanção de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO FEDERAL pelo
prazo de 6 (seis) meses, com DESCREDENCIAMENTO NO SICAF pelo mesmo prazo, que se
dará no período de 22/10/2020 a 21/04/2021.

Des. ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA
Presidente do TRE/AP

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD nº 3985/2020), que tem por objeto a contratação de serviços de
suporte e atendimento técnico (Service Desk - 1º e 2º Níveis) a usuários de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC). Negado provimento aos recursos interpostos pelas
licitantes HOTMACHINE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI e ILHA SERVICE
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, mantida a decisão do pregoeiro no sentido de declarar
como vencedora a licitante CTIS TECNOLOGIA S.A, CNPJ 01.644.731/0001-32. DATA DA
HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2020, pelo Des. ARISTÓTELES LIMA THURY.

Manaus, 23 de outubro de 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 013144/2020 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 13/2020. Objeto:
prestação de serviço de telecomunicações por meio de Sistemas Móveis de Transmissão de
Voz e Dados via Satélite - SMSat, compatíveis com telefonia celular digital utilizada em
centros urbanos, para prover a comunicação de voz e dados entre locais sem infraestrutura
adequada para transmissão via linha telefônica convencional. Modalidade de Licitação TSE:
Pregão n. 63/2020 e seus anexos. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. CONTRATADA: SMART TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP. CNPJ:
11.624.176/0001-87. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/1993 e Lei 10520/2002, e
alterações posteriores, e adesão à Ata de Registro de Preços TSE n. 55/2020, Edital de
Pregão do TSE n. 63/2020. Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 33.90.39 Programa
de Trabalho 02.061.0033.4269.0001 - Pleitos Eleitorais. Prazo de Vigência: 6 (seis) meses a
contar da data de publicação no Diário Oficial da União. Valor estimado global de R$
3.698.269,08 (três milhões, seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e nove
reais e oito centavos). Data da Assinatura: 22/10/2020. Assinam: Desembargador.
ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Contratante, e o Sr. ALEX SOARES JANOT, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA Nº 10/2020

SEI Nº 55052-92.2020.6.05.8000. ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA Nº010/2020,
firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Transparência Eleitoral Brasil.
OBJETO: Cooperação técnico-científica para a publicação eletrônica, na página da Escola
Judiciária Eleitoral da Bahia, de obra jurídica coletiva de autoria da Transparência Brasil.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei no 8.666/1993 e suas alterações. VIGÊNCIA: Pelo prazo de
01(um) ano a contar da assinatura. ASSINATURA: 14/10/2020. SIGNATÁRIOS: Des. Edmilson
Jatahy Fonseca Júnior, pelo TRE/BA, e Ana Cláudia Santano, pela Transparência Eleitoral
Brasil.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 138888-60.2020.6.05.8000. OBJETO: Contratação de vídeoaulas sobre o
tema "Crimes eleitorais: especificidades e estado atual da doutrina e jurisprudência".
FAVORECIDO: Volgane Oliveira Carvalho. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.36.33, 3.3.3.91.47.18. Ação
02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 5.760,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos
Vieira, em 22/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 048/2020, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa J BEZERRA DA SILVA SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. OBJETO:
Alteração Qualitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "a", da Lei n.º 8.666/93. Processo
SEI nº 49746-79.2019.6.05.8000. ASSINATURA: 22/10/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e a Sra. Jeane Bezerra da Silva, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 69/2020, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa INOVA TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Alteração
qualitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, a, da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI n.º
139077-38.2020.6.05.8000. ASSINATURA: 23/10/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Maycon Roger Pereira, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 77/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
29/09/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de licenças de uso e atualização de
software VMWare, com garantia e suporte técnico do fabricante pelo período de 60
(sessenta) meses, serviço de instalação e configuração, e repasse tecnológico hands-on,
observando as especificações do Edital e seus anexos.

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIDEC - 23/10/2020) 070007-00001-2020NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio N.º 4/2020 celebrado com entre o Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará e o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Objeto: suprimir R$
7.438,91 referente à desocupação do Fórum da comarca de Aurora e R$ 8.505,15 referente
ao Fórum da comarca de Trairi, do valor constante da Cláusula Terceira do Termo que
objetiva a concessão remunerada ao TRE/CE do direito de uso de espaços correspondentes
às frações dos imóveis sedes dos fóruns do interior do Estado do Ceará, para a instalação
dos respectivos Cartórios Eleitorais, conforme relação constante no Anexo I do
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