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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - SEGEC

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS – COSEG

 

1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A contratação de empresa especializada para prestação dos

serviços de vigilância patrimonial armada, por meio, inclusive, de rondas
internas utilizando bastão de rondas, para os imóveis sob responsabilidade do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas  (TRE/AL), sediados no município de
Maceió/AL, é imprescindível para resguardar a integridade do patrimônio
institucional e humano desse órgão, visando não só evitar a depredação, a
violação, a evasão e a apropriação indébita dos bens públicos, como também
assegurar a incolumidade de autoridades, de seus servidores e público
usuário.

 
2. DA ADEQUAÇÃO AO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO

DO ÓRGÃO
O serviço de vigilância patrimonial é definido, no âmbito da

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, nos termos do
art. 1º do Decreto nº 2.271/97, como uma das “atividades materiais acessórias”
à consecução da atividade fim de seus órgãos. Ou seja, embora não esteja
relacionado à atividade fim deste Tribunal, é entendido como necessário à
viabilização e manutenção dos serviços prestados à sociedade, em especial
de promover amelhoria contínua da qualidade do atendimento, garantindo a
satisfação do usuário do serviço público e garantir a legitimidade do processo
eleitoral (sua atividade fim), estando, portanto, previsto no Plano Anual de
Contratações, na ação estratégica 02.122.0570.20GP.0027/JCGA, estando
vinculado ao objetivo estratégico de “instituição da governança judiciária",
devendo observar os critérios de sustentabilidade e os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

 
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A fim de descrever os requisitos elencados nos subitens a seguir,

observou-se os dispositivos abaixo:
● a Lei nº 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras
providências;

● o Decreto nº 10.024, que regulamenta a Lei nº 10.520/2002;
● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e

contratos da Administração Pública;
● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e

contratos da Administração Pública;
● a Lei nº 7.102/1983, que dispõe sobre segurança para

estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância
e de transporte de valores, e dá outras providências;

● a Portaria DPF nº 3.233/2012, que dispõe sobre as normas
relacionadas às atividades de Segurança Privada;

● a Portaria SEGES/MP nº 213/2017, que dispõe sobre os valores
limites para contratação de serviços de vigilância e de limpeza e conservação
pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg);

● o Caderno Técnico, elaborado pela elaborado pela Secretaria
de Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
(MP), apresentando Estudo sobre a Composição dos Custos do Valores Limites
para os Serviços de Vigilância;

● a Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017 e seus anexos,
que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de
serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional;
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● o Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão
(SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), sobre
Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial; e

● a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com registro no MTE
sob número AL000039/2019, celebrada entre o Sindicato das Empresas de
Segurança e Vigilância do Estado de Alagoas e o Sindicato dos Empregados de
Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Alagoas.

 
3.1. Quanto a Forma de Prestação dos Serviços
Este serviço integra as atividades de segurança privada,

complementares às atividades de segurança pública, reguladas, autorizadas e
fiscalizadas pelo Departamento de Polícia Federal (DPF) e desenvolvidas pelas
empresas especializadas, pelas empresas que possuem serviço orgânico de
segurança e pelos profissionais que nelas atuam, na forma disciplinada pela
Portaria DPF nº 3.233/2012, como sendo, nos termos de seu art. 1º, § 3º, inciso
I, aquela “atividade exercida em eventos sociais e dentro de estabelecimentos,
urbanos ou rurais, públicos ou privados, com a finalidade de garantir a
incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio”.

Com padrões de desempenho e qualidade objetivamente
definidos por meio de especificações usuais do mercado, o serviço requerido é,
nos termos do art. 2º, §1º, do Decreto nº 5.450/2005, classificado como serviço
comum, e, conforme art. 1º, § 1º, do Decreto nº 2.271/1997, como atividade
material acessória, instrumental ou complementar à área de competência legal
deste Regional, não inerente às categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos e, portanto, objeto, preferencialmente, de
execução indireta (por terceirização). Ou seja, prestado preferencialmente por
empresas privadas especializadas, de forma que a prestação indireta dos
serviços não gere vínculo empregatício entre os empregados da contratada e
a Administração contratante, vedando-se qualquer relação entre esses que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Neste estudo, portanto, considera-se Vigilância Patrimonial,
conforme expresso pela Lei nº 7.102/1983 e pelo Decreto nº 89.056/1983, o
serviço prestado com a finalidade de “proceder à vigilância patrimonial das
instituições financeiras e de outros estabelecimentos, públicos ou privados,
bem como a segurança de pessoas físicas”, unicamente dentro dos limites dos
imóveis vigiados e exercido por vigilantes especialmente habilitados, quando
prestada em eventos com público superior a três mil pessoas, constituindo-se,
nos termos do art. 1º, inciso LXXVI, da Portaria SE-MEC nº 1.4787/2014,
serviço de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer a
continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de
contratação deve estender-se por mais de um exercício financeiro e
continuamente, respeitados os limites de vigência contratual impostos pela
Lei 8.666/1993, eis que constatada a sua essencialidade tanto para resguardar
o patrimônio público quanto para salvaguardar seus usuários.

Conforme Anexo VI-A da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, o serviço de
vigilância patrimonial poderá ser executado por meio de monitoramento
eletrônico e/ou de Postos de Vigilância (alocação de vigilante, funcionário de
empresa especializada, na sede do órgão contratante) armada e/ou desarmada
- para os quais adotar-se-á, preferencialmente, uma das seguintes escalas de
trabalho:

a) 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a
sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante;

b) 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;

c) 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;

d) 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a sexta-feira,
envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;
ou

e) 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a sexta-feira,
envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

Nesses moldes, conforme estabelecido no Caderno de Logística
do Ministério do Planejamento, e consoante o disposto na Descrição Sumária
do cargo de Vigilante (CBO nº 5173-30) dada pelo Ministério do Trabalho, o
serviço deve ser prestado exclusivamente dentro das dependências do órgão
contratante - neste caso 04 (quatro) imóveis sob responsabilidade do
TRE/AL, localizados no município de Maceió, cuja descrição e endereços
constará do Termo de Referência -, envolvendo a alocação, pela contratada, de
mão de obra capacitada para:

I. Vigiar as dependências de propriedade da contratante, com a
finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de
armas e munições e outras irregularidades;

II. Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo
cumprimento das leis e regulamentos;
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III. Recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas
de acesso livre e restrito, identificando-as, averiguando pretensões, e, se
necessário, prestando informações ao público que estiver entrando ou saindo
das dependências da contratante;

IV. Fiscalizar as pessoas e cargas que ingressam e saem das
dependências da contratante, bem como o patrimônio dessa;

V. Escoltar pessoas e mercadorias, se necessário, dentro do local
de prestação do serviço;

VI.Controlar objetos e cargas;
VII. Vigiar parques e reservas florestais, se pertencentes à

contratante, combatendo inclusive focos de incêndio;
VIII. Vigiar presos, se estiverem nas áreas de domínio da

contratante;
IX. Comunicar-se, de forma discreta, via rádio HT ou telefone;
X. Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao

responsável pelo posto, qualquer anormalidade verificada, inclusive de
ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização
necessárias;

XI. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas
imediações do posto, adotando as medidas de segurança conforme orientação
recebida da Administração, bem como as que entenderem oportunas;

XII. Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas
previamente autorizadas e identificadas com crachá, abordando somente
aquelas que não estejam identificadas ou apresentem atitude suspeita;

XIII. Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações,
identificando o motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de pessoas
autorizadas a estacionar seus carros particulares na área interna da
instalação, mantendo sempre os portões fechados;

XIV. Controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas e de
veículos após o término de cada expediente de trabalho (fora do horário de
funcionamento das unidades), anotando situações fora da normalidade,
adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida da
contratante, bem como as que entenderem oportunas;

XV. Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o
posto, quando da rendição, todas as orientações recebidas e em vigor, bem
como eventual anomalia observada nas instalações e suas imediações;

XVI.Comunicar à contratante todos os acontecimentos
entendidos como irregulares e que possa vir a representar risco para o
patrimônio do Tribunal, inclusive aqueles de ordem funcional, para que se
adote as providências de regularização necessárias;

XVII. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de
ordem policial dentro das instalações da Administração, facilitando a atuação
daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual
acontecimento;

XVIII. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e
assemelhados às instalações, sem que estes estejam devida e previamente
autorizados pela Administração;

XIX. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao
Posto e imediações, que implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e
das instalações;

XX. Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto,
comunicando o fato à Administração no caso de desobediência;

XXI. Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos
estranhos ao local, de bens de servidores, de empregados ou de terceiros;

XXII. Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação
recebida da Administração verificando as dependências das instalações,
adotando os cuidados e providências necessários para o perfeito desempenho
das funções e manutenção da tranqüilidade;

XXIII. Assumir diariamente o posto, devidamente uniformizado,
barbeado, de cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal adequada;

XXIV. Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus
afazeres, principalmente para atender a chamados ou cumprir tarefas
solicitadas por terceiros não autorizados; e

XXV. Registrar e controlar, juntamente com a Administração,
diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as
ocorrências do posto onde estiver prestando seus serviços. Ademais, visando
à adequada consecução da atividade de vigilância, esta Administração
entende que os funcionários alocados pela contratada deverão:

a) Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone
da Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis
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pela administração da instalação e outros de interesse, indicados para o
melhor desempenho das atividades;

b) Zelar, pela apresentação pessoal, mantendo as unhas e
cabelos limpos e aparados, sapatos e coturnos engraxados, uniforme limpo e
bem apresentável, barbear-se diariamente, apresentar-se com os cabelos
curtos ou presos, usar maquiagem suave e jóias discretas;

c) Apresentar postura atenta e impecável, o que significa não se
encostar a paredes e pontos de apoio, evitar manter as mãos nos bolsos, bem
como permanecer de costas para o público;

d) Responsabilizar-se pela manutenção, em boas condições de
uso, dos móveis e equipamentos, em especial os de proteção contra incêndio,
instalados no seu posto de serviço/guarita;

e) Zelar pela ordem, segurança e limpeza do seu local de
trabalho;

f) Obedecer às normas internas deste Tribunal;
g) Registrar diariamente a sua frequência, através de ponto

eletrônico;
h) Permanecer nos seus postos, não devendo se afastar de seus

afazeres, principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas
solicitadas por terceiros que não sua chefia (e/ou preposto), exceto para
realizar as rondas noturnas, periódicas e programadas;

i) Ao efetuar as rondas noturnas, nos horários estabelecidos pela
Administração contratante, verificar todas as áreas internas e externas aos
prédios, como vias de acesso, garagens e pátios,

j) Efetuar, mediante anuência do “revistado”, revista privada 1 em
bolsas ou sacolas quando julgar conveniente e necessário, solicitando ao
transeunte abrir sua própria bolsa, em abordagem discreta, com polidez e
respeito;

k) Fechar as entradas e saídas em situações de risco, quando
julgar necessário, a fim de proteger a comunidade interna;

l) Nos horários preestabelecidos para funcionamento das
unidades, salvo exceções, abrir e fechar os portões e as portas dos imóveis
sob sua responsabilidade, e proceder regularmente a vistoria, constatando a
ausência de pessoas estranhas, abrindo e fechando as portas e
janelas, ligando e desligando chaves de circuitos elétricos e aparelhos em
geral, etc.;

m) Organizar filas, quando houver necessidade;
n) Auxiliar deficientes físicos a movimentarem-se pelo órgão

contratante;
o) Tomar as medidas necessárias para evitar danos, baseando-se

nas circunstâncias observadas e valendo-se da autoridade outorgada pela
função;

p) Acionar a ativação e desativação do sistema de alarmes dos
prédios nos horários pré-estabelecidos;

q) Monitorar câmeras de segurança instaladas nos prédios, se
houver;

r) Prestar as informações que possibilitem a punição dos
infratores;

s) Redigir e assinar diariamente o livro de ocorrências referente
ao seu posto de trabalho; e

t) Notificar à Administração, a existência de lâmpadas
queimadas, luzes acesas, equipamentos ligados ou danificados, portas e
janelas abertas, vazamentos de água ou gás e princípios de incêndio,
verificando as condições de segurança.

A IN SEGES/MP nº 05/2017 prevê, ainda, em seu anexo VI-A, a
possibilidade de contratação conjunta, com os serviços contínuos de vigilância
armada/desarmada ou de monitoramento eletrônico, dos serviços de Brigada
de Incêndio e de instalação, manutenção ou aluguel de equipamentos de
vigilância eletrônica, destacando, porém, que os serviços de instalação e
manutenção de circuito fechado de TV ou de quaisquer outros meios de
vigilância eletrônica são serviços de engenharia, para os quais devem ser
contratadas empresas que estejam registradas no CREA e que possuam
profissional qualificado em seu corpo técnico (engenheiro), detentor de
atestados técnicos compatíveis com o serviço a ser executado. Cumpre
ressaltar que a contratação desses serviços será objeto de procedimento
específico, em conformidade com reunião realizada em 13/02/2020, onde restou
a divisão do processo de contratação de Vigilância Armada da Capital, SEI
0001437-74.2020.6.02.8000, e o processo de contratação de Empresa
Especializada para realizar Estudos de Serviços de Monitoramento, SEI
0001438-59.2020.6.02.8000.

3.2. Quanto às Empresas Autorizadas à Prestação do
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Serviço
Nesse estudo, a terminologia “empresa especializada” é

empregada com o mesmo significado que lhe é dado pela Portaria DPF nº
3.233/2012, em seu art. 2º, inciso I: “pessoa jurídica de direito privado
autorizada a exercer as atividades de vigilância patrimonial, transporte de
valores, escolta armada, segurança pessoal e cursos de formação”.

Para obter a autorização de funcionamento de que fala o inciso I
do art. 14 da Lei nº 7.102/1983, conforme art. 4º da Portaria supracitada, as
empresas especializadas, cuja propriedade e administração é vedada a
estrangeiros -, deverão preencher os seguintes requisitos:

I. possuir capital social integralizado mínimo de 100.000 (cem mil)
UFIR2 ; 

II. provar que os sócios, administradores, diretores e gerentes da
empresa de segurança privada não tenham condenação criminal registrada;

III. contratar, e manter sob contrato, o mínimo de quinze
vigilantes, devidamente habilitados;

IV. comprovar a posse ou a propriedade de, no mínimo, um
veículo comum, com sistema de comunicação ininterrupta com a sede da
empresa em cada unidade da federação em que estiver autorizada;

V. contratar seguro de vida coletivo; e
VI. possuir instalações físicas adequadas, comprovadas mediante

certificado de segurança, observando-se:
a) uso e acesso exclusivos ao estabelecimento, separado das

instalações físicas de outros estabelecimentos e atividades estranhas às
atividades autorizadas;

b) dependências destinadas ao setor administrativo;
c) dependências destinadas ao setor operacional, dotado de

sistema de comunicação;
d) local seguro e adequado para a guarda de armas e munições,

construído em alvenaria, sob laje, com um único acesso, com porta de ferro ou
de madeira reforçada com grade de ferro, dotada de fechadura especial, além
de sistema de combate a incêndio nas proximidades da porta de acesso;

e) vigilância patrimonial ou equipamentos elétricos, eletrônicos
ou de filmagem, funcionando ininterruptamente; e

f) garagem ou estacionamento para os veículos usados na
atividade armada.

Segundo o art. 38 do Decreto nº 89.056/1983, para que operem,
além de autorizadas, as empresas especializadas deverão promover
comunicação à Secretaria de Segurança Pública da respectiva Unidade da
Federação, constando:

I. cópia do instrumento de autorização para funcionamento;
II. cópia dos atos constitutivos da empresa;
III. nome, qualificação e endereço atualizado dos sócios-

proprietários, diretores e gerentes da empresa; bem como dos responsáveis
pelo armamento e munição;

IV. relação atualizada dos vigilantes e demais funcionários;
V. endereço da sede, escritório e demais instalações da empresa;
VI. especificações do uniforme especial aprovado para uso dos

vigilantes;
VII. relação pormenorizada das armas e munições de propriedade

e responsabilidade da empresa;
VIII. relação dos veículos especiais, no caso de empresa

especializada em transporte de valores e de empresa que executa serviços
orgânicos de transporte de valores;

IX. relação dos estabelecimentos aos quais são prestados
serviços de vigilância ou de transporte de valores; e

X. outras informações, a critério da respectiva Secretaria de
Segurança Pública.

Ainda, segundo a Portaria DPF nº 3.233/2012, as empresas
especializadas, sobretudo as de vigilância patrimonial:

I. deverão possuir instalações físicas aprovadas pelo Delegado
Regional Executivo - DREX da respectiva unidade da federação, após
realização de vistoria pela Delesp ou CV;

II. não poderão desenvolver atividades econômicas diversas das
que estejam autorizadas;

III. poderão utilizar toda a tecnologia disponível, inclusive,
fornecendo sob a forma de comodato os equipamentos e sistemas eletrônicos
necessários - cuja instalação, no entanto, não poderá ser realizada por
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vigilante;
IV. terão sob sua propriedade e responsabilidade as armas

destinadas ao uso dos vigilantes; e
V. fornecerá exclusivamente as suas expensas, uniformes e

equipamentos (inclusive armamento autorizado ao exercício da função) aos
seus funcionários vigilantes.

O Caderno de Logística do Ministério do Planejamento,
0660303, por sua vez, destaca que a contratada deverá:

a) para todos os efeitos legais, responsabilizar-se perante o
órgão contratante e terceiros, pelos atos e omissões praticados por seus
empregados no desempenho de suas funções;

b) comprovar a formação técnica específica da mão de obra
oferecida, por meio de Certificado de Curso de Formação de Vigilantes,
expedido por instituição devidamente habilitada e reconhecida;

c) implantar, imediatamente após o recebimento da autorização
de início dos serviços, a mão de obra nos respectivos Postos de Vigilância
contratados;

d) informar, em tempo hábil, qualquer motivo que atrase ou a
impeça de assumir o posto conforme o estabelecido;

e) fornecer uniformes e equipamentos à mão de obra envolvida,
conforme a seguir descrito, de acordo com o clima da região e com o disposto
no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho: calça,
camisa de mangas compridas e curtas, cinto de náilon, sapatos, meias, quepe
com emblema, jaqueta de frio ou japona, capa de chuva, crachá, revólver
calibre 38, cinto com coldre e baleiro, munição calibre 38, distintivo tipo
broche, livro de ocorrência, cassetete, porta cassetete, apito, cordão de apito,
lanterna 3 pilhas, pilhas para lanterna, etc., sem repassar seus custos aos
empregados;

f) apresentar à Administração a relação de armas e cópias
autenticadas dos respectivos Registro de Arma e Porte de Arma, que serão
utilizadas pela mão de obra alocada nos postos;

g) fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao
vigilante no momento da implantação dos postos;

h) oferecer munição de procedência direta de fabricante, não
sendo permitido em hipótese alguma o uso de munições recarregadas;

i) prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação
dos postos, nos regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação
trabalhista vigente;

j) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda
mão de obra oferecida para atuar nas instalações da Administração;

k) efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter
imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da
jornada de trabalho (dobra);

l) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões
desejados, para atender a eventuais acréscimos solicitados pela
Administração, bem como impedir que a mão de obra que cometer falta
disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às
instalaçõe;

m) atender de imediato às solicitações de substituição da mão de
obra, qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos
serviços;

n) instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as
orientações da Administração, inclusive no que se refere ao cumprimento das
Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

o) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade
observada nos postos das instalações onde houver prestação dos serviços;

p) inspecionar os postos, por meio de seus supervisores, no
mínimo 1 (uma) vez por semana, em dias e períodos (diurno das 7h/15h e
noturno das 15h/23h) alternados; e

q) cientificar seus vigilantes de que a arma deverá ser utilizada
somente em legítima defesa, própria ou de terceiros, e na salvaguarda do
patrimônio da Administração, após esgotados todos os outros meios para a
solução de eventual problema.

 
3.3. Quanto ao Exercício da Profissão de Vigilante
A prestação do serviço de vigilância deverá ser executada por

profissionais qualificados nos termos da Lei nº 7.102/83, regulamentada pelo
Decreto nº 89.056/1983 e suas alterações, como também de acordo com as
normas impostas pela Portaria DPF nº 3.233/2012, os quais deverão ser
registrados no Departamento de Polícia Federal, onde comprovarão preencher

Anexo ESTUDOS PRELIMINARES - VIGILÂNCIA ARMADA (0660302)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 7



os seguintes requisitos:
I. ser brasileiro;
II. ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;
III. ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau;
IV. ter sido aprovado em curso de formação de vigilante,

realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado;
V. ter sido aprovado em exame psicotécnico e de saúde física e

mental;
VI. não ter antecedentes criminais registrados; e
VII. estar quite com as obrigações eleitorais e militares.
Convém ressaltar que a atividade de vigilância (CBO nº 5.173.30)

não se confunde com as atividades de porteiro, vigia e afins (CBOs da família
nº 5.174), as quais, nos termos da Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO), do Ministério do Trabalho, recepcionam e orientam visitantes e
hóspedes. Zelam pela guarda do patrimônio observando o comportamento e
movimentação de pessoas para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e
outras anormalidades. Controlam o fluxo de pessoas e veículos identificando-
os e encaminhando-os aos locais desejados. Recebem mercadorias, volumes
diversos e correspondências. Fazem manutenções simples nos locais de
trabalho.

Os vigilantes, por sua vez, nos termos da CBO, Vigiam
dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir,
controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e munições e outras
irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo
cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e controlam a
movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizam
pessoas, cargas e patrimônio; escoltam pessoas e mercadorias. Controlam
objetos e cargas; vigiam parques e reservas florestais, combatendo inclusive
focos de incêndio; vigiam presos. Comunicam-se via rádio ou telefone e
prestam informações ao público e aos órgãos competentes.

Será assegurado ao vigilante, pelos instrumentos legais
supracitados:

I. às expensas do empregador a que se vincular, uniforme
especial aprovado pela Ministério da Justiça, o qual deve ser usado somente
quando em efetivo serviço;

a) das especificações do uniforme constará apito com cordão,
emblema da empresa, e plaqueta de identificação do vigilante, autenticada
pela empresa e com validade de 06 (seis) meses, contendo o nome, número de
registro na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e
fotografia tamanho 3x4 do vigilante.

II. quando em serviço, e no local de trabalho, portar revólver
calibre 32 ou 38 e utilizar cassetete de madeira ou de borracha;

III. seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora; e
IV. prisão especial por ato decorrente do exercício da atividade

de vigilância.
Ademais, os empregados da empresa especializada, alocados

para a prestação dos serviços, deverão ser devidamente habilitados,
selecionados - observando-se qualidades, habilidades e competências pessoais
como a facilidade de comunicação, a interação social, a boa argumentação
verbal e escrita, a organização, a agilidade e disposição para o trabalho, o
autodomínio, a discrição e o sigilo, o espírito de equipe, e o respeito e a
polidez necessários para relacionar-se com servidores e público em geral - e
rigorosamente preparados.

3.4. Quanto ao Prazo de Vigência
Sugere-se que os serviços de vigilância patrimonial, cuja

execução deve iniciar impreterivelmente até o dia 11/10/2020, sejam
contratados por meio da celebração de instrumento formal de contrato com
vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais e
sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da
Lei n. 8.666, de 1993.

3.5. Quanto aos Critérios de Sustentabilidade
Socioambientais

Os critérios de sustentabilidade socioambientais adotados
fundamentam-se na Instrução Normativa MPOG nº 01/2010, que prevê:

a. É dever da contratada a promoção de curso de educação,
formação, aconselhamento, prevenção e controle de risco aos trabalhadores,
bem como sobre práticas socioambientais para economia de energia, de água
e redução de geração de resíduos sólidos no ambiente onde se prestará o
serviço;

b. A contratada deverá disponibilizar os Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) aos vigilantes para a execução das atividades de
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modo confortável, seguro e de acordo com as condições climáticas,
favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho;

c. A contratada deverá orientar sobre o cumprimento, por parte
dos funcionários, das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas da prestação de serviço,
zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da circunvizinhança;

d. Só será admitida a utilização de equipamentos e materiais de
intercomunicação (como rádios, lanternas e lâmpadas) de menor impacto
ambiental;

e. A contratada deverá observar a Resolução CONAMA nº
401/2008, para a aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos
equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os
limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio;

f. A contratada deverá utilizar pilhas recarregáveis para uso em
lanternas em rondas realizadas no período noturno, evitando o uso de pilhas
ou baterias que contenham substâncias perigosas em sua composição;

g. A contratada deverá eliminar o uso de copos descartáveis na
prestação de serviços nas dependências do órgão ou entidade; e

h. É obrigação da contratada, destinar de forma ambientalmente
adequada todos os materiais e equipamentos que foram utilizados na
prestação de serviços.

Visando incentivar as políticas de sustentabilidade, tanto nos
aspectos que regulam a interação do homem com a natureza em suas
atividades cotidianas, visto que os recursos naturais são finitos, quanto na
questão social, com atenção especial aos direitos trabalhistas e à proteção aos
direitos humanos, no Termo de Referência da contratação e/ou na Minuta do
Termo de Contrato, exigir-se-á da contratada que:

I. Adote práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas
e o atendimento às normas internas e de segurança e medicina do trabalho
para seus empregados;

II. Reserve 25% do seu quadro administrativo para mulheres e
portadores de deficiência;

III. Não pratique quaisquer atos de preconceito de raça, cor,
sexo, orientação sexual ou estado civil na seleção dos vigilantes que compõe o
quadro da empresa;

IV. Comprove a formação técnica específica dos vigilantes;
V. Promova curso de educação, formação, aconselhamento,

prevenção e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre práticas
socioambientais para economia de energia, de água e redução de geração de
resíduos sólidos no ambiente onde prestará o serviço;

VI. Administre as situações emergenciais de acidentes com
eficácia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao
meio ambiente;

VII. Conduza suas ações em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental
para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos
trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços;

VIII. Disponibilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
aos vigilantes para a execução das atividades de modo confortável, seguro e
de acordo com as condições climáticas, favorecendo a qualidade de vida no
ambiente de trabalho;

IX. Utilize veículos eficientes, que respeitem os critérios previstos
no Programa de Controle da Poluição por Veículos Automotores (PROCONVE) /
Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares
(PROMOT) e movidos a biocombustível; e

X. Utilize bicicletas em substituição aos veículos motorizados
para a realização de rondas, sempre que possível, de modo a reduzir as
emissões de gases poluentes;

XI. Oriente sobre o cumprimento, por parte dos funcionários, das
Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção
de incêndio nas áreas da prestação de serviço, zelando pela segurança e pela
saúde dos usuários e da circunvizinhança;

XII. Utilize equipamentos e materiais de intercomunicação (como
rádios, lanternas e lâmpadas) de menor impacto ambiental;

XIII. Cumpra a Resolução CONAMA nº 401/2008, para a aquisição
de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais
de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como
chumbo, cádmio e mercúrio;

XIV. Utilize pilhas recarregáveis para uso em lanternas em
rondas realizadas no período noturno, evitando o uso de pilhas ou baterias
que contenham substâncias perigosas em sua composição;
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XV. Utilize monitores LCD ou LED que reduzam o consumo de
energia face aos convencionais, quando da vigilância eletrônica;

XVI. Utilize planilhas eletrônicas para registro de entrada e saída
de pessoas e materiais no ambiente de prestação de serviços para controlar
acessos e realizar análises gerenciais, evitando o uso de papel;

XVII. Elimine o uso de copos descartáveis na prestação de
serviços nas dependências do órgão ou entidade;

XVIII. Destine de forma ambientalmente adequada todos os
materiais e equipamentos que forem utilizados na prestação de serviços; e

XIX. Seja firmado Acordo de Nível de Serviço (ANS), a fim de
balizar a execução dos serviços dentro dos padrões de qualidade acordados e,
inclusive, a forma de faturamento desses, assegurando a qualidade, a
disponibilidade, o tempo de atendimento e a correção de defeitos dentro de
prazos pré-estabelecidos, bem como permitindo glosar da contratada, nas
respectivas faturas, os valores correspondentes ao não atendimento desses
parâmetros, ao não cumprimento dos requisitos de sustentabilidade
anteriormente previstos e/ou ao prejuízo causado à Administração quando a
contratada:

a) permita situação que crie a possibilidade de causar dano
físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;

b) suspenda ou interrompa o serviço, salvo por motivo de força
maior;

c) permita a presença de vigilante sem uniforme, em condições
inapropriadas de apresentação ou sem crachá de identificação, por
empregado e por ocorrência; 

d) deixar de zelar pelas instalações do órgão, por posto e por dia;
e) deixar de fornecer os EPIs, quando exigido em lei ou

convenção, aos seus empregados e de impor penalidades aos que se negarem
a usá-los, por empregado e por ocorrência;

f) não efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais
e sociais, bem como quaisquer despesas relacionadas à execução do contrato,
por dia e por ocorrência;

g) deixar de estabelecer cotas para mulheres e portadores de
necessidades especiais, conforme definido no Termo de Referência;

h) deixar de observar as especificações de materiais de consumo
e bens na prestação dos serviços;

i) não adquirir materiais e bens de menor impacto ambiental
quando comparados a outros similares;

j) deixar de destinar de forma ambientalmente adequada os
resíduos e materiais adquiridos e utilizados na prestação de serviço, por
ocorrência;

k) deixar de observar a Resolução CONAMA nº 401/2008 para a
aquisição de pilhas e baterias, por ocorrência; e

l) não utilizar bicicletas para a realização de rondas em pequenas
distâncias, sempre que possível, evitando o uso de veículos, por ocorrência.

 
4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
Levando-se em consideração:
- a localização das unidades, 
- o fluxo diário de pessoas circulando nas unidades;
- o recebimento diário de mercadorias e equipamentos nos

imóveis onde funcionam a unidade de Almoxarifado e o galpão de
armazenamento de bens inservíveis;

- a experiência da administração na contratação deste tipo de
serviço;

- a redução orçamentária para a contratação e a determinação da
IN 05/2017 de que estes estudos visam otimizar os postos de vigilância, de
forma a extinguir aqueles que não forem essenciais;

- que o TRE/AL já promoveu a adequação imposta pela referida
IN, reduzindo 8 (oito) postos de vigilância que atuavam no interior do Estado,
privilegiando, em razão da estrita necessidade, apenas os imóveis localizados
no município de Maceió/AL.

Isto posto, estimou-se a contratação dos serviços de Vigilância
Patrimonial, conforme quadros abaixo, bem como diante dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e eficiência que devem pautar os trabalhos
dos gestores públicos, relacionando-os à segurança mínima necessária e à
economicidade pretendida, visando ao melhor atendimento do interesse
público, eis que constatada:

- a importância de manter o imóveis abaixo relacionados sob
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vigilância privada, ininterruptamente, 24h (vinte e quatro horas) por dia,
diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados;

- a possibilidade de contratar somente 01 (um) posto de
vigilância armada diurna e 01 (um) posto de vigilância armada noturna para os
imóveis onde funcionam o Fórum Eleitoral de Maceió e Galpão de Urnas, a
antiga sede do Tribunal (Praça Sinimbu), atualmente em reforma, bem como
para os três galpões (interligados) utilizados pelas Seções de Almoxarifado e
Patrimônio, desde que seja utilizado bastão controlador de ronda com
software de instalação e gerenciamento compatível Sistema Operacional
Windows e incluso 10 bótons, para comprovação efetiva da realização das
rondas, 01 (um) bastão para cada unidade;

- a necessidade de contratar pelo menos 02 (dois) postos de
vigilância armada diurna e 02 (dois) posto de vigilância armada noturna para o
Edifício Arnon de Mello, atual sede do TRE/AL, em razão do grande número de
autoridades que ali transitam, bem como considerando o termo de convênio
firmado entre o Banco do Brasil e este Regional, devendo, ainda, considerar o
estacionamento anexo e a necessidade de utilização de bastão controlador de
ronda com software de instalação e gerenciamento compatível Sistema
Operacional Windows e incluso 10 bótons, para comprovação efetiva da
realização das rondas, 01 (um) bastão;

A implantação de postos de vigilância com ronda, permite que o
vigilante aumente a abrangência de sua atuação, garantindo assim a
segurança de uma maior área nas instalações físicas que ele esta alocado para
proteger.

Em contrapartida, para o contratante dos serviços,
significa racionalização dos recursos de segurança, com eventuais economias
financeiras, muitas vezes permitindo que, com um número reduzido de
homens, seja garantido um nível satisfatório de segurança.

 
 

Quadro 1 - Local: Antiga Sede (Praça Visconde de Sinimbu)

Estimativa das Quantidades
Descrição

do
Serviço

Escala
de

Trabalho

Horário
do

Turno
Quantidade
de Postos

Número
de

Vigilantes

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
diurna.

12 horas
diurnas, de
segunda-
feira a
domingo,
envolvendo
2 (dois)
vigilantes
em turnos
de 12 (doze)
x 36 (trinta
e seis)
horas.

das
07h00 às

19h00
01 02

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas
noturnas,
de segunda-
feira a
domingo,
envolvendo
2 (dois)
vigilantes
em turnos
de 12 (doze)
x 36 (trinta
e seis)
horas.

das
19h00 às

07h00
01 02

 
Quadro 2 - Local: Fórum Eleitoral Desembargador Moura
Castro e Galpão de Urnas (Av. Fernandes Lima - Farol)

Estimativa das Quantidades
Descrição

do
Serviço

Escala
de

Trabalho

Horário
do

Turno
Quantidade
de Postos

Número
de

Vigilantes

12 horas
diurnas, de
segunda-
feira a
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Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
diurna.

domingo,
envolvendo
2 (dois)
vigilantes
em turnos
de 12 (doze)
x 36 (trinta
e seis)
horas.

das
07h00 às

19h00
01 02

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas
noturnas,
de segunda-
feira a
domingo,
envolvendo
2 (dois)
vigilantes
em turnos
de 12 (doze)
x 36 (trinta
e seis)
horas.

das
19h00 às

07h00
01 02

 

Quadro 3 - Local: Galpões do Almoxarifado e Patrimônio (Av.
Menino Marcelo - Serraria)

Estimativa das Quantidades
Descrição

do
Serviço

Escala
de

Trabalho

Horário
do

Turno
Quantidade
de Postos

Número
de

Vigilantes

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
diurna.

12 horas
diurnas, de
segunda-
feira a
domingo,
envolvendo
2 (dois)
vigilantes
em turnos
de 12 (doze)
x 36 (trinta
e seis)
horas.

das
07h00 às

19h00
01 02

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas
noturnas,
de segunda-
feira a
domingo,
envolvendo
2 (dois)
vigilantes
em turnos
de 12 (doze)
x 36 (trinta
e seis)
horas.

das
19h00 às

07h00
01 02

 

Quadro 4 - Local: Edifício Arnon de Mello (Av. Aristeu de
Andrade, 377 - Farol)

Estimativa das Quantidades
Descrição

do
Serviço

Escala
de

Trabalho

Horário
do

Turno
Quantidade
de Postos

Número
de

Vigilantes

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
diurna.

12 horas
diurnas, de
segunda-
feira a
domingo,
envolvendo
2 (dois)
vigilantes
em turnos

das
07h00 às

19h00
02 04
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de 12 (doze)
x 36 (trinta
e seis)
horas.

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas
noturnas,
de segunda-
feira a
domingo,
envolvendo
2 (dois)
vigilantes
em turnos
de 12 (doze)
x 36 (trinta
e seis)
horas.

das
19h00 às

07h00
02 04

 

 
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Atualmente há diversas empresas especializadas em segurança

privada no país, mas o mercado de prestação de serviços de Vigilância
Patrimonial, especialmente, apresenta os órgãos e entes públicos Federados
os seus principais e maiores contratantes, vinculados, por sua natureza, às
regras de contratação de serviços terceirizados editadas, recentemente, pela
Instrução Normativa SEGES-MP nº 05/2017, que delimita as escalas de
trabalho possíveis de serem contratadas pela Administração e, revendo o
conteúdo da IN nº 02/2008, autoriza que se efetue, em conjunto com a
contratação dos serviços contínuos de vigilância armada/desarmada, a
contratação dos serviços de monitoramento eletrônico, incluindo a instalação,
manutenção ou aluguel dos equipamentos de monitoramento, bem como dos
serviços de brigada de incêndio.

No entanto, em consulta ao Painel de Compras do Governo
Federal, que oferece-nos um panorama dos gastos públicos e do
comportamento licitatório no âmbito da Administração Pública Federal,
constatou-se que a maioria das contratações compreende tão somente a
prestação desse serviço por meio de Postos de Vigilância, envolvendo, cada
posto, dois 2 vigilantes intercalados em escalas de 12x36h (12 horas
trabalhadas por 36 horas de descanso), ainda que a recomendação da referida
IN, no item 8. de seu Anexo VI-A, seja pela otimização dos “postos de vigilância,
de forma a extinguir aqueles que não forem essenciais, substituir por
recepcionistas aqueles que tenham como efetiva atribuição o atendimento ao
público e definir diferentes turnos, de acordo com as necessidades do órgão
ou entidade, para postos de escala 44h semanais, visando eliminar postos de
12x36h que ficam ociosos nos finais de semana”.

Conforme consultas realizadas via Painel de Preços Governo
Federal, para a contratação do serviço de vigilância patrimonial, foram
realizados, nos últimos 180 dias, 240 processos de compra na modalidade
Pregão Eletrônico, dos quais 92,5% pelo SISPP e 7,5% via SISRP - sistemática
esta dita como incompatível com a contratação de serviços de natureza
contínua, principalmente os que envolvem mão-de-obra locada, pois,
consoante previsto nas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002 e em especial no
Decreto nº 7.892/2013, além de destinar-se a contratações futuras e
impregnadas de incerteza (não há obrigação de contratar os serviços
registrado em ata SRP), são pré-requisitos para o uso desse sistema

(1) a necessidade de contratações (licitações) frequentes,
afastada pelo caráter de continuidade destes contratos,

(2) a conveniência à Administração das entregas parceladas de
material e da remuneração dos serviços por unidade de medida ou em regime
de tarefa,

(3) quando a contratação for conveniente à mais de um órgão da
Administração e

(4) quando pela natureza do objeto, não for possível definir
previamente o quantitativo demandado.

Esses processos foram realizados utilizando-se de diferentes
Códigos de Serviço (CATSER), porém, o mais utilizado, em 29,6% dos casos, foi
o código genérico do catálogo de número 24015, cuja descrição complementar,
editável, permite distinguir a jornada e o período de trabalho definidos pela
administração para a contratação, além dos dias da semana em que deverão
ser prestados os serviços, geralmente contratados sob a forma de “postos de
vigilância”, conforme recomenda o Anexo VI-A da IN SEGES-MP nº 05/2017,
adotando-se para esses quaisquer das jornadas de trabalho preestabelecidas
nas alíneas do item “2.” do referido anexo, ou outra permitida pela Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) firmada para área geográfica onde está sediado o
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órgão contratante.
Ainda, nos termos do item “1.”, alínea “b)”, desse mesmo anexo, a

unidade de fornecimento - estimada a partir do modelo de “Planilha de Custos
e Formação de Preços” trazido no Anexo VII-D da referida Instrução Normativa,
e cujo valor, multiplicado pela quantidade demandada, determinará o valor
total do serviço de vigilância ao longo do contrato - refletirá o custo mensal
máximo pago pela administração por cada “posto de serviço” requerido,
conforme descrição do Termo de Referência.

 
6. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A

CONTRATAR
Visto que a vigilância patrimonial consiste, substancialmente, na

atividade exercida no interior dos estabelecimentos por pessoas
uniformizadas e adequadamente preparadas para impedir ou inibir ação
criminosa - pois é a presença física e ostensiva do vigilante que passa, de fato,
a sensação de segurança e gera confiança no público usuário, bem como
intimida aqueles que queiram agir por má índole -, a contratação de Postos de
Vigilância armada, em escalas de 12x36h, permitindo a manutenção do serviço
em período integral, é a alternativa mais viável para esta administração
pública, que já conta com o serviço de Portaria (prédios quadros 2 e 4 do item
anterior), durante todo o horário de funcionamento, otimizando o número de
Postos demandados.

Ademais, acredita-se que contratação proposta resultará
benéfica e vantajosa, uma vez que:

a) será exercida dentro dos limites dos imóveis acima
mencionados por empresa especializada, devidamente habilitada pelos órgãos
de controle e fiscalização da atividade e com utilização de mão de obra
detentora de formação profissional específica com dedicação exclusiva;

b) utiliza rotinas e define perfil de mão de obra, para os postos
de serviço, que possibilitam maior eficiência do efetivo utilizado no
desenvolvimento de ações preventivas que incluem o uso de equipamentos
auxiliares à execução dos serviços;

c) a utilização de pessoal e equipamentos adequados no
ambiente das unidades refletirão, nos resultados produtivos e melhoria do
atendimento prestado à sociedade;

d) não implicará em custos com contratação, treinamento e
administração de mão de obra;

e) os padrões aqui definidos, que contam com especificações
usuais no mercado, permitirão a permanente mensuração qualitativa e
quantitativa dos resultados, maximizando o aproveitamento dos serviços
prestados; e

f) os parâmetros definidos para o objeto da licitação e para
prestação dos serviços possibilitam obter preço compatível com a finalidade
estabelecida.

 
7. ESTIMATIVA DE PREÇOS / PREÇOS REFERENCIAIS
Os serviços de vigilância patrimonial, conforme item 1, alínea b),

do Anexo VI-A da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, devem ser contratados pelo
preço mensal de cada posto de vigilância requerido, limitando-se aos valores
máximos estabelecidos na Portaria SEGES/MP 213/2017.

Para o Estado de Alagoas a Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) de 2019, com número de registro no MTE AL000039/2019,
considerando, portanto, em seus cálculos, benefícios e direitos dos
trabalhadores que foram suprimidos pela reforma da CLT, bem como, pela
nova CCT dessa categoria, celebrada em 13/08/2019, ainda vigente, utilizada
para embasar a Planilha de Custos e Formação de Preços desta contratação.

As recentes alterações dos direitos trabalhistas (supressão do
DSR na jornada 12x36h, redução do intervalo intrajornada, permissão de
indenização desse intervalo em detrimento de seu gozo e reposição do posto
por outro funcionário, etc) e nas metodologias de cálculos (comparando-se as
fórmulas aplicadas no referido caderno técnico àquelas propostas pela IN
05/2017), compensam, no que tange aos custos da contratação para a
Administração, o aumento da remuneração básica dado pela nova CCT à
categoria,  de tal forma que os preços totais mensais - orçados em R$
9.662,07 e R$ 11.073,26, para os postos diurno e noturno, respectivamente -
ficam entre os limites mínimos e máximos estabelecidos no caderno técnico, os
quais, ressalta-se, consideram apenas as condições ordinárias de contratação,
não incluindo necessidades excepcionais na execução do serviço.

Ademais, conforme relatórios extraídos do Painel de Preços do
Governo Federal, considerando-se o item genérico na modalidade pregão -
sem, portanto, distinguir o turno dos postos licitados -, as contratações
recentes do serviço de vigilância armada tem custado, por posto, em média
R$ 10.209,89, valor muito próximo à média dos valores orçados por esta
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Administração.
 
8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
Os serviços de vigilância patrimonial, objeto deste estudo,

consistirão basicamente em serviços de vigilância armada, contratada
segundo as escalas de trabalho fixadas pela IN SG-MPGD nº 05/2017, em razão
do preço mensal de cada posto de vigilância, pelo período mínimo de 12 (doze)
meses, renováveis, por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, a fim
de manter-se a continuidade dos serviços e visando à economicidade da
contratação.

 
A solução para a presente demanda, portanto, compreende a

contratação de serviços de vigilância patrimonial, em grupo formado por 02
(dois) itens, correspondentes aos turnos de trabalho dos vigilantes, nas
quantidades e descrições apresentadas, resumidamente, no quadro 5, abaixo:

 
Quadro 5 - Descrição da Solução

OBJETO: Contratação de serviços continuados de vigilância
patrimonial armada
Lote/Grupo
nº

 Item
nº Descrição dos itens Cód.

CatSER
Unidade
de
medida

Qtd.

01

01

VIGILÂNCIA 12x36
DIURNA. 05 (cinco)
postos de vigilância
patrimonial armada, 12
(doze) horas diurnas,
de segunda-feira a
domingo. Envolvendo 2
(dois) vigilantes,
escalados, em turnos
de 12 (doze) x 36
(trinta e seis) horas.
Horário de Trabalho do
Posto: 07h às 19h

24015 Mês 12

02

VIGILÂNCIA 12x36
NOTURNA. 05 (cinco)
postos de vigilância
patrimonial armada, 12
(doze) horas diurnas,
de segunda-feira a
domingo. Envolvendo
04 (quatro) vigilantes,
02 (dois) em cada
posto, escalados em
turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.
Horário de Trabalho do
Posto: 19h às 07h.

24015 Mês 12

 

 

8.1 Vigilância através de sistema de rondas
Em decorrência do tamanho da área a ser protegida, e/ou por

razões de especificações nas atividades de segurança, é necessário que o
vigilante saia circulando pela área, fazendo inspeções e averiguações, com
objetivos de manutenção do grau de segurança, determinado no plano de
segurança.

Esta atividade é denominada de ronda da vigilância. O conceito
da ronda está baseado na capacidade que os recursos humanos têm de
poderem se movimentar, e constitui-se uma atividade operacional, pela qual os
vigilantes da segurança patrimonial, circulam pelas áreas e instalações físicas,
numa rotina de fiscalização e de inspeções periódicas.

Uma vez definida a utilização do sistema de ronda dos vigilantes,
o ponto de partida para a implantação desse sistema, é a definição dos
trajetos a serem percorridos pelos vigilantes.

Em seguida, devem ser distribuídos os pontos de controle para a
fiscalização e inspeção, após então devem ser definidos os eventos a serem
monitorados durante o percurso e nos pontos de controle.

Finalmente, o homem de segurança deverá tomar conhecimento
dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem seguidos, nas suas
rotinas de averiguações e inspeções no percurso de ronda (ex. o que fazer
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quando se deparar com uma situação anômala).
Nos pontos estabelecidos para a passagem dos vigilantes e

realização das verificações e inspeções, ao longo dos percursos de ronda, além
de marcar presença e observar, os vigilantes devem colher informações sobre
eventos anormais, eventos suspeitos e em desconformidades com os padrões
de funcionamento dos locais.

A implantação de postos de vigilância com ronda, permite com
que o vigilante aumente a abrangência de sua atuação, garantindo assim a
segurança de uma maior área nas instalações físicas a qual ele esta alocado
para proteger.

Em contrapartida, para o contratante dos serviços, poderá
significar racionalização dos recursos de segurança, com eventuais economias
financeiras, muitas vezes permitindo que, com um número reduzido de
homens, seja garantido um nível satisfatório de segurança.

Do ponto de vista técnico, o bastão de rondas é um coletor
eletrônico de dados, com a função específica de registrar os dados das
atividades de rondas. No passado (às vezes ainda hoje encontrados em
operação), eram utilizados para o controle das rondas os \u201crelógios de
vigia\u201d. Artefatos mecânicos, acionados através de chaves posicionadas
nos locais de checagem.

Com o passar do tempo, os sistemas mecânicos, foram
substituídos pelos sistemas eletrônicos (bastões de ronda), que permitem um
maior nível de controle, mais agilidade, com um mínimo de risco de fraudes, e
principalmente, trazendo esta atividade para a era da informática.

8.2 Utilização dos sistema de rondas
Para utilização do sistema de ronda, deve ser especificado o

processo administrativo deste.
O ponto de partida para a implantação desse sistema, é a

definição dos trajetos a serem percorridos pelos vigilantes. Em seguida,
devem ser distribuídos os pontos de controle, onde serão instalados os
buttons, para a fiscalização e inspeção, após então devem ser definidos os
eventos a serem monitorados durante o percurso e nos pontos de controle.

Finalmente, o homem de segurança deverá tomar conhecimento
dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem seguidos, nas suas
rotinas de averiguações e inspeções no percurso de ronda.

 
8.3 Diagrama de Operação de Sistema de Controle

Eletrônico de Rondas
 
Para a operação do sistema de controle eletrônico de rondas, o

vigilante inicia sua ronda e em cada local definido como ponto de controle, faz
o contato do bastão com os buttons (chips) que devem estar afixados nesses
locais. No momento deste contato, o bastão registra a identificação do button,
juntamente com a data e horário exato do toque.

Para o registro dos eventos anormais ou suspeitos, observados
pelos rondantes ao longo do circuito, ele deve fazer contato do bastão com os
buttons da cartela de eventos, associando assim o evento observado ao button
cadastrado para tal.

No final de seu turno, os dados do bastão são transferidos para
um computador através de uma interface (DLS – estação de coleta).

A partir da transferência dos dados do bastão para o
computador (via unidade local, veicular ou via telefone), o sistema poderá
fornecer vários modelos de relatórios, mostrando onde, quando e o que os
vigilantes estavam fazendo.

 

9. DO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO
Cabe ao agente público, após definido o objeto da licitação,

verificar se é possível e economicamente viável licitá-lo em parcelas (itens,
lotes/grupos ou etapas) que aproveitem as peculiaridades e os recursos
disponíveis no mercado, ciente de que a ordem instituída no dispositivo legal
(art. 23, § 1º da Lei 8.666) é clara no sentido de que o objeto seja parcelado a
fim de melhor aproveitar os “recursos disponíveis no mercado” e de ampliar a
“competitividade” do certame, a decisão de não parcelar o objeto, portanto,
deve sempre estar devidamente justificada nos autos.

O parcelamento do objeto em 02 (dois) itens distintos, na
descrição da solução idealizada para esta demanda, no entanto, deu-se tão
somente em razão de suas especificidades quanto à remuneração dos postos
de trabalho diurno e noturno, permitindo aos fornecedores calcular com mais
clareza seus dispêndios mensais para alocação da mão de obra necessária ao
correto fornecimento dos serviços.
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Ainda que em seu Acórdão nº 3.009/2015, o plenário do Tribunal
de Contas da União tenha refutado a justificativa de que a existência de
empresa no mercado apta a prestar todos os serviços licitados seja capaz de
afastar o parcelamento do objeto e autorizar adjudicação global dos itens,
entende-se que o raciocínio de parcelamento ou adjudicação por itens não
deve ser levado a termos absolutos, pois a divisão da pretensão contratual
pode não só prejudicar a economia de escala, como, em especial no caso de
serviços terceirizados, aumentar os custos e dificuldades na gestão de uma
pluralidade de contratos autônomos para atendimento da mesma pretensão
contratual, bem como potencializar riscos inerentes à contratação.

Portanto, especificamente para os serviços de vigilância, tendo-
se analisado os riscos inerentes à contratação e percebido a possibilidade de
prejuízo aos objetivos da administração quando adjudicados a mais de um
fornecedor - podendo, inclusive, levar à subcontratação (que deve ser
restringida neste certame), comprometendo a qualidade e confiabilidade do
serviço -, optou-se pela contratação dos itens do serviço em lote/grupo único,
a fim de garantir a padronização desses, o aumento do poder de barganha da
Administração e a celeridade na comunicação com o fornecedor.

 
10. RESULTADOS PRETENDIDOS
Por se tratar de prestação de serviço genuinamente pessoal, a

eficiência na execução dar-se-á pela alocação de profissionais devidamente
qualificados e instrumentados para a execução da função de vigilantes.

Quanto aos requisitos de sustentabilidade ambiental, é sabido
que os materiais e equipamentos a serem utilizados pelos prestadores de
serviços são do tipo compartilhados e, em sua maioria, reutilizáveis, reduzindo
a geração de resíduos.

É de fundamental importância para garantia da economicidade
que sejam avaliados os custos de forma a assegurar que o
material/equipamento utilizado será transferido de "posto a posto", sendo
necessária uma cotação de preços que leve isso em consideração.

A relação dos materiais/equipamentos e uniformes a serem
utilizados são parte integrante destes estudos, cuja pesquisa de preços será
oportunamente realizada pela SEIC/COMAP/SAD.

Importa destacar que a estimativa de valores, compreendendo os
insumos e uniformes, só pode ser efetivamente apurada após a realização da
pesquisa acima mencionada. Por essa razão, apenas quando da elaboração do
Termo de Referência será efetivamente realizada a estimativa para a presente
contratação.

 
11. DA ADEQUAÇÃO AO AMBIENTE DO ÓRGÃO
Por tratar-se de serviço especializado, cuja mão de obra a ser

cedida deve ser previamente capacitada pelo fornecedor contratado, estando
já devidamente habilitada para o exercício de sua atividade técnica,
devidamente uniformizada, bem como munida de suas ferramentas de
trabalho e equipamentos de proteção individual, não será necessário que a
Administração contratante invista em treinamentos, materiais e/ou
equipamentos específicos para o serviço em questão, contratado por período
predeterminado.

 
 12. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E OU

INTERDEPENDENTES
Aos serviços de vigilância patrimonial, consideram-se correlatas

as contratações dos serviços de portaria/recepção, que visam também ao
controle do fluxo de pessoas nas dependências deste Tribunal e a proteção de
seu patrimônio material e humano.

 
13. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Da análise histórica das conratações relativas aos serviços que

se pretende contratar é notório que o maior desafio encontratado pela
administração diz respeito à gestão e fiscalização da execução dos serviços.

Diferente das contratações anteriores, pretende-se adotar IMR
cuja utilização implica acompanhamento rigoroso por parte da fiscalização. 

Neste sentido, é fundamental que administração busque,
prioritariamente, designar como fiscais, preferencialmente, servidores da área
de segurança, posto tratar-se de serviço cujas aptidões lhes são peculiares.

A gestão administrativa deve ficar a cargo da SEGEC, por seus
servidores.

 
14. DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
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Uma vez que a demanda - prevista no Plano Anual de
Contratações, na ação estratégica 02.122.0570.20GP.0027/JCGA, estando
vinculado ao objetivo estratégico de “instituição da governança judiciária" - e,
portanto, em conformidade com nossos instrumentos de planejamento e
controle - não pode ser suprida por servidores do TRE/AL, cujo quadro de
servidores não inclui pessoal habilitado nem sequer cargo com tais
prerrogativas, entende-se que a solução encontrada - terceirização dos
serviços - atende de forma satisfatória às necessidades da Administração sem,
em sua descrição, restringir ou frustrar o caráter competitivo do certame,
observando, portanto, o princípio constitucional da isonomia, bem como, busca
atender à demanda da forma mais vantajosa para a administração, ressalvado
os princípios da eficácia, da economicidade e da promoção do desenvolvimento
nacional sustentável.

Essa contratação, no entanto, não pode ser realizada
conjuntamente com a de outros objetos - exceto à contratação de serviços de
instalação, manutenção ou aluguel de equipamentos de vigilância eletrônica e
à contratação de serviço de brigada de incêndio, nos termos do item 9. do
Anexo VI-A, da IN SEGES-MP nº 05/2017, o que por hora não se afigura viável.

 Assim sendo, observada a respectiva disponibilidade
orçamentária, a ser declarada pela autoridade competente, entende-se
viável a contratação dos serviços de vigilância patrimonial unicamente
composto por Postos de Serviço de Vigilância Armada, diurna e
noturna, com mão de obra locada neste órgão, em escala de trabalho
de 12x36h, assegurada a realização de rondas internas, através do uso
de bastão de ronda, nos termos deste Estudo Preliminar e dos seus anexos,
elaborados concomitantemente, a partir dos quais será detalhado o Termo de
Referência do processo licitatório, a ser realizado, conforme orientação da
área responsável, na forma de Pregão Eletrônico.

15. DOCUMENTOS ANEXOS E DECORRENTES DESTES
ESTUDOS PRELIMINARES

São documentos anexos e decorrentes destes Estudos Técnicos
Preliminares:

ANEXO I - Instrumento de Medição de Resultados
ANEXO II - Mapa de Riscos
ANEXO III - Planilhas para composição dos custos dos materiais e

equipamentos neceessários à contratação
ANEXO IV - Planilhas de custos 
ANEXO V - Termo de Referência da Contratação e seus anexos

Maceió/ AL, 27 de fevereiro de 2020.
 

Iury Araujo Souza                 Marcos André Melo Teixeira          Antônio Rita dos
Santos Neto

Equipe de Planejamento da Contratação:
(designada através da Portaria 458 GPRES -0634557)

 
 

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos

Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução
nº 15.787/2017

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Legendas:
1- Nomenclatura dada pela doutrina para definir a atividade realizada, não por
agentes públicos com poder de polícia, mas por agente de segurança privada,
visando, apenas, coibir a entrada, em local privado, restrito ou de acesso
controlado, portando armas e/ou objetos que possam causar perigo aos usuários ou
cuja posse seja, por si só, ilegal. (Parecer nº 694/2013 - DELP/CGCSP)
2 - 4 A Ufir (Unidade Fiscal de Referência) consiste em um fator de correção,
principalmente para os impostos. Foi extinta pela Medida Provisória nº 2.095/76, de
13 de junho de 2001. O último valor fixado para Ufir foi de R$ 1,0641 para o ano
2000.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário,
em 02/03/2020, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 27/03/2020, às 16:27, 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
0660302 e o código CRC 8FC958FC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS
 
1. DA DEFINIÇÃO
1.1 Este documento apresenta os critérios de avaliação da

qualidade dos serviços, identificando indicadores, metas, mecanismos de
cálculo, forma de acompanhamento e adequações de pagamento por eventual
não atendimento das metas estabelecidas.

1.2 Este anexo é parte indissociável dos Estudos Preliminares
(0660302) e de seus demais anexos.

1.3 A contratada obriga-se a aceitar a aferição dos serviços,
conforme definição dos indicadores e descontos previstos contratualmente.

1.4 O não cumprimento reiterado deste acordo poderá ensejar,
além das penalidades previstas no edital e contrato, a rescisão contratual,
garantida a ampla defesa e contraditório.

1.5 Da adequação do pagamento:
1.5.1 A aferição dos serviços será realizada sempre até o 1º

(primeiro) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sob a
responsabilidade do fiscal do contrato.

1.5.2 Verificado o não cumprimento integral das obrigações
estabelecidas neste acordo, o fiscal determinará a adequação do pagamento à
contratada, aplicando os acréscimos previstos nas tabelas.

1.5.3 Não será necessária a abertura de processo administrativo
para adequação do pagamento.

1.5.4 Além da adequação dos acréscimos previstos neste acordo,
poderão ser aplicadas, independentemente das demais penalidades previstas
no edital e contrato: multa, impedimento de licitar e contratar entre outros,
garantidos a ampla defesa e contraditório.

 
2. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE

AVALIAÇÃO
2.1 Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por

meio dos indicadores de qualidade apresentados nas tabelas abaixo:
 
INDICADOR Nº 01 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Item Descrição
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Finalidade
Garantir o efetivo cumprimento dos
serviços conforme descrito no Termo de
Referência, e de todas as cláusulas
contratuais.

Meta a cumprir 100% diariamente.
Instrumento de
medição Conferência local e documental.

Forma de
acompanhamento Visual, pelo gestor e fiscais de contratos.

Periodicidade Diária.
Mecanismo de
Cálculo

Serão verificadas as ocorrências e
descontado conforme tabela.

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço.

Faixas de ajuste
no pagamento

Sem ocorrências: 0 pontos

1 ocorrência: 1 ponto

2 ocorrências: 2 pontos

3 ocorrências: 3 pontos

4 ocorrências: 4 pontos

5 ou mais ocorrências: 5 pontos

Sanções

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções.

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o
valor mensal da nota fiscal.

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal da nota fiscal.

Observações
Nos três primeiros meses sua validade será
meramente para fins de orientação e
adaptação.

 
 

INDICADOR Nº 02 –  DOS COLABORADORES
QUANTITATIVO DE COLABORADORES, USO DE UNIFORME,

ASSEIO PESSOAL E CORTESIA NO ATENDIMENTO
Item Descrição

Finalidade

Garantir o efetivo cumprimento das
atividades realizadas no local determinado
para a execução dos serviços, vedada a
ausência ou redução de colaboradores,
devendo a empresa providenciar a
substituição em caso de faltas. Garantir que
os colaboradores apresentem-se
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uniformizados e asseados, prestando os
serviços com cortesia e gentileza.

Meta a cumprir
100% diariamente de quantitativo adequado
de colaboradores, utilização de uniforme,
asseados e atendimento cortês.

Instrumento de
medição Controle de ponto e conferência local.

Forma de
acompanhamento

Visual, pelo fiscal de contrato e através do
controle de ponto.

Periodicidade Diária.

Mecanismo de
Cálculo

Será verificada frequência dos
colaboradores, utilização de uniforme,
asseio pessoal e cortesia no atendimento
descontados conforme tabela.

Início de Vigência Conforme contrato.

Faixas de ajuste
no pagamento

Sem ocorrências: 0 pontos

1 ocorrência: 1 ponto

2 ocorrências: 2 pontos

3 ocorrências: 3 pontos

4 ocorrências: 4 pontos

5 ou mais ocorrências: 5 pontos

Sanções

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções.

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o
valor mensal da nota fiscal.

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal da nota fiscal.

Observações
Nos três primeiros meses sua validade será
meramente para fins de orientação e
adaptação.

 

INDICADOR Nº 03 –  DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E
OUTROS BENEFÍCIOS

ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTROS
BENEFÍCIOS

Item Descrição

Finalidade Mitigar ocorrências de atrasos de
pagamento.

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês.
Instrumento de
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Instrumento de
medição Constatação formal de ocorrências

Forma de
acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato.

Periodicidade
Mensal, nos termos do art. 459 §1º, do
Decreto- Lei 5452/43, ou data base
fornecida por convenção coletiva da
categoria

Mecanismo de
Cálculo

Identificação de, pelo menos, uma
ocorrência de atraso no mês de referência.

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço

Faixas de ajuste
no pagamento

Sem ocorrências: 0 pontos

1 ocorrência: 1 ponto

2 ocorrências: 2 pontos

3 ocorrências: 3 pontos

4 ocorrências: 4 pontos

5 ou mais ocorrências: 5 pontos

Sanções

Até 1 ponto: sem aplicação de sanções. De
2 a 3 pontos: desconto de 5% sobre o valor
mensal da nota fiscal. De 4 a 5 pontos:
desconto de 10% sobre o valor mensal da
nota fiscal.

Observações Atendendo ao disposto do art. 459 §1º da
CLT

 

INDICADOR Nº 04 –  DO FUNCIONAMENTO
ABERTURA, ENCERRAMENTO, FUNCIONAMENTO,

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Item Descrição

Finalidade

Garantir o efetivo cumprimento das
atividades, vedada a falta ou precariedade
do funcionamento, com o fiel cumprimento
dos horários de abertura e fechamento.
Garantir o quantitativo adequado de
materiais e equipamentos

Meta a cumprir
100% diariamente cumprir os horários de
funcionamento estabelecidos, dispor de
todo o material e equipamentos previstos.

Instrumento de
medição Conferência local.

Forma de Visual.
Anexo I - IMR - VIGILÂNCIA (0660304)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 23



acompanhamento Visual.

Periodicidade Diária.

Mecanismo de
Cálculo

Será verificado os horários de abertura e 
 encerramento, quantitativo dos materiais e
equipamentos e descontado conforme
tabela

Início de Vigência Conforme contrato.

Faixas de ajuste
no pagamento

Sem ocorrências: 0 pontos

1 ocorrência: 1 ponto

2 ocorrências: 2 pontos

3 ocorrências: 3 pontos

4 ocorrências: 4 pontos

5 ou mais ocorrências: 5 pontos

Sanções

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções.

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o
valor mensal da nota fiscal.

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal da nota fiscal.

Observações
Nos três primeiros meses sua validade será
meramente para fins de orientação e
adaptação.

 

INDICADOR Nº 05 – DO ATENDIMENTO ÀS
SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE

TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE
Item Descrição

Finalidade Mensurar o tempo de resposta às
solicitações da contratante.

Meta a cumprir Até dia útil posterior à solicitação.
Instrumento de
medição Constatação formal de ocorrências.

Forma de
acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato.

Periodicidade Por evento/solicitação à contratante.
Mecanismo de
Cálculo

Verificação da quantidade de ocorrências
registradas com tempo de resposta
superior a meta.

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço
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Faixas de ajuste
no pagamento

Sem ocorrências: 0 pontos

1 ocorrência: 1 ponto

2 ocorrências: 2 pontos

3 ocorrências: 3 pontos

4 ocorrências: 4 pontos

5 ou mais ocorrências: 5 pontos

Sanções

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções.

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o
valor mensal da nota fiscal.

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal da nota fiscal.

Observações

O que se busca com esse indicador é obter
ciência e comprometimento quanto a
resolução das demandas levantadas pela
contratante o mais breve possível, mesmo
que a resolução definitiva de determinada
demanda se dê em maior tempo.

 
3. DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA
3.1 Constará do formulário de avaliação periódica para o registro

dos resultados auferidos relativamente a cada um dos indicadores acima,
subscrito pelo servidor avaliador e pelo preposto da contratada, declarando
sua ciência quanto aos níveis de qualidade apurados por meio desse IMR, bem
como de suas implicações (sanções), se for o caso, na forma do quadro abaixo: 

 

FORMULÁRIO - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE
RESULTADOS

Indicador Pontuação Sanção Observações
1 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF  
2 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF  
3 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF  
4 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF  
5 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF  

Competência  Data da avaliação:  
Servidor

Avaliador:  

Ciência
Preposto:  

 
4. DA FORMA DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO
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4.1 A unidade gestora solicitará à informática a disponibilização
do formulário do item 3 em formato a ser mensalmente preenchido pela
fiscalização através do Sistema Eletrônico de Informação - SEI!.

4.2 A fiscalização deverá, mensalmente, realizar o preenchimento
do formulário do item 3, solicitando a ciência do preposto.

4.3 A realização de conferência da documentação só será
realizada após o devido preenchimento do formulário do item 3.

 
Maceió/ AL, 27 de fevereiro de 2020.

 

 
Iury Araujo Souza                 Marcos André Melo Teixeira          Antônio Rita dos

Santos Neto
Equipe de Planejamento da Contratação

 
Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos
Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução

nº 15.787/2017

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário,
em 02/03/2020, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 27/03/2020, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0660304 e o código CRC 91578C24.

0001437-74.2020.6.02.8000 0660304v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

ANEXO II AOS ESTUDOS PRELIMINARES
MAPA DE RISCOS PARA CONTRATO DE VIGILÂNCIA 

 
A Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, ciente do desafio da

realização do pretente estudo técnico preliminar, bem como da necessidadee
de análise e tratamento dos riscos em todas as fases que envolvem a
contratação; ciente, ainda, das recentes orientações emitidas pelo TCU e AGU,
em especial no que tange ao constante acompanhamento dos riscos, pelo
presente, nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017, em
auxílio à Equipe de Planejamento instituída através da Portaria n° 458/2020,
elabora e apresenta este Mapa de Riscos, cuja utilizaç;ão deve ser realizada
durante todo o percurso da contratação, ssugerindo-se, a título de boa
prática, que cada unidade localizee o risco inerente à sua atividade e/ou, se
necessário, incremente a relação com outros que considere relevantes.

 
Mapa de Riscos - Contratação Serviços de Vigilância

 RISCO CAUSA IMPACTO PROBABILIDADE CONTROLE RESPONSÁVEL
PELO CONTROLE

PRAZO DE
IMPLEMENTAÇÃO

DO CONTROLE

1 - Demanda Demanda
equivocada 

- Falta de
planejamento do
requisitante; -
Erro na
solicitação da
demanda

4 2

- Elaboração de
formulários
detalhados para o
requisitante
preencher; -
Participação do
requisitante na
Equipe de
planejamento;

Requisitante e Comissão
de planejamento,
auxiliados pela SEGEC

Até a publicação do
edital

2 –
Recebimento
da Demanda

Não verificar a
real necessidade
do serviço

- Recursos
humanos
insuficientes
(excesso de
trabalho);

- Falta de
capacitação dos
servidores.

2 2

- Capacitação dos
servidores;

-Remanejamento
do quadro de
pessoal do órgão.

Gestor e Comissão de
planejamento

Até a elaboração do
edital

3 –
Formação da
Esquipe de
Planejamento
e Estudos
Preliminares
da
Contratação

Estudos
preliminares
incorretos

- Nomeação de
pessoas sem
qualificação
técnica ou
experiência para
equipe de
planejamento da
licitação;

2 2

- Equipe de
planejamento
deverá ser
composta por
servidores com
conhecimento
técnico do objeto,
de legislação
trabalhista e dos
procedimentos da
contratação. 

- Orientação da
SEGEC.

Secretário de
Administração

Conforme a
necessidade de
atendimento da
demanda

4 –
Verificação e

Estimativa
inadequada de
preços

- Desconhecer os
meios para
efetuar a
pesquisa;

- Especificações
incorretas do
serviço.

3 2

- Treinamento e
capacitação dos
servidores; -
Revisão da
descrição do
objeto por outro
servidor com
conhecimento
técnico, além do
requisitante
(SEGEC).

SEIC Até a elaboração do
edital

Elaboração do
Termo de
Referência
inadequado;

- Falta de
capacitação dos
servidores; -
Sobrecarga de
trabalho; -
Desconhecimento

4 3

- Capacitação dos
servidores;

-Remanejamento
do quadro de
pessoal do órgão;

-Devolver para o

Requisitante/ Equipe de
planejamento/ SLC

Conforme a
necessidade de
atendimento da
demanda
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Verificação e
análise da
demanda

técnico do
requisitante.

-Devolver para o
demandante
conferir e
ratificar.

Aquisição de
serviços
superior ou
inferior à
necessidade

- Falta de
planejamento ou
levantamento
inadequado das
necessidades; -
Equívoco por
parte do
requisitante.

4 2

- Equipe de
planejamento
deverá ser
composta por
servidores com
conhecimento
técnico do objeto,
de legislação
trabalhista e dos
procedimentos da
contratação.

- Revisão dos
processos no
fluxo da compra.

Requisitante/ Equipe de
planejamento

Até a elaboração do
edital

5 –
Consultoria
AJ-
DG/ACAGE

Atraso na
emissão do
parecer

- Grande número
de processos a
serem analisados.

1 1 Iniciar a licitação
com antecedência

Secretaria de
Administração/ Direção-
Geral

Conforme a
necessidade de
atendimento da
demanda

6 – Licitação
/ Pregão

Pregão deserto;

- Localidade;

- Desvantagem
econômica na
execução do
serviço.

2 1

Iniciar a licitação
com antecedência
para ter tempo
hábil de refazer o
processo

Secretaria de
Administração/SLC

Conforme a
necessidade de
atendimento da
demanda

Aceitação de
lance inexequível

- Falta de
experiência do
pregoeiro;

-Falta de atenção
do pregoeiro e
equipe de apoio.

4 1
Treinamento de
pregoeiro e
equipe de apoio

Pregoeiro e Equipe de
Apoio Constante

Fraude

- Má fé da
empresa;

- Formação de
cartel;

4 1 Não se aplica
Secretaria de
Administração/Pregoeiro
e Equipe de Apoio

Constante

Impugnação do
Edital -

- Edital mal
elaborado; - Falta
de atenção às
normas e
legislação
vigentes ao
elaborar o Edital.

2 2

- Utilização de
modelos da AGU,
TCU ou PGFN;

- Criar um nível de
revisão e
supervisão do
Edital

Requisitante/ Equipe de
planejamento/ SLC

Até a elaboração do
edital

7– Contrato

Formalização
incorreta do
Termo
Contratual

- Minuta do
Contrato mal
elaborada no
Edital;

- Erros de
digitação;

4 1
- Criar nível de
revisão dos
procedimentos;

SLC Até a elaboração do
Edital

Falta de
publicação do
Diário Oficial

- Falta de fluxos
bem definidos no
Setor
responsável.

1 1

-Criação e
utilização de
check list dos
processos de
contratação

SLC Conforme prazos do
edital

Registro
inadequado das
ocorrências no
posto de
trabalho

- Falta de
treinamento e
orientação aos
vigilantes por
parte da
Contratada; -
Falta de atuação
do Fiscal não
conferindo se os
registros são
devidamente
anotados

3 2

- Exigir que a
Contratada treine
e oriente seus
funcionários
sobre as
exigências do
Edital;

- Treinamento da
equipe de
fiscalização.

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Uso de força
desproporcional

- Falta de
treinamento do 4 2

- Exigir que a
Contratada
proporcione
treinamento
periódico aos Gestão e Fiscalização do Durante a vigência
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8– Gestão e
execução do
objeto do
Contrato

desproporcional
à ocorrência

treinamento do
vigilante.

4 2 periódico aos
seus funcionários
sobre as práticas
adequadas de
abordagem

Contrato do contrato

Áreas
desguarnecidas
de segurança

Falha no plano
operacional de
produção e
escala dos
vigilantes - Falta
de previsão
adequada de
postos de
trabalho durante
a análise da
demanda.

4 2

- Exigir que a
Empresa
apresente o POP
atualizado; -
Participação do
requisitante na
equipe de
planejamento da
contratação; -
Criar nível de
revisão do
quantitativo antes
da confecção do
Edital

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Execução do
objeto contratual
em desacordo
com o Contrato

- Fraude; - Gestão
e Fiscalização
inadequada ou
ausente;

4 1

- Capacitar a
equipe de
fiscalização do
Contrato de
forma a poder
reconhecer as
fraudes com
maior facilidade, e
cobrar que o
objeto do
contrato seja
executado de
forma correta.

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Falta de
empenho vigente
para liquidação e
pagamento à
Contratada

- Falta de
gerenciamento e
controle do
orçamento
destinado ao
Contrato, por
parte do
responsável

2 2
Controlar o
empenho e seu
saldo desde o
início do Contrato

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Impunidade da
Empresa que
comete fraude
ou
descumprimento
contratual

Falta de
acompanhamento
do Fiscal e Gestor
do Contrato para
cada falta
cometida; -
Consequente falta
de abertura de
processo de
penalização; -
Processo de
penalização
concluído, sem o
devido registro
no SICAF e
CADIN, no que
couber.

4 1

- Fiscalização
eficiente do
Contrato; - Envio
de notificações
cobrando sobre
os
descumprimentos
de cláusulas
contratuais;

- Se necessário,
abertura de
processo de
penalização;

- Inclusão no
SICAF e, quando
couber, no
CADIN, da
empresa
penalizada.

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Prejuízo
orçamentário
para a
Administração

Rescisão
Contratual por
inexecução do
objeto; - Objeto
mal executado
acarretando
desperdício ou
dano ao erário.

4 1
Fiscalização
eficiente do
Contrato.

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Corrupção dos
agentes da
Contratada

- Venda de
informações; -
Favorecimento do
acesso ao local
para fins ilícitos

4 1

Reforçar as
orientações sobre
o Código de Ética
que deve
ser repassado
aos seus
funcionários

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Responsabilidade
Solidária da
Administração
em Ações
Trabalhistas

Fiscalização
Administrativa
Inadequada; -
Falta de criação
da Conta
Garantia.

4 1

- Melhorar o
treinamento dos
Fiscais
Administrativos; -
Incluir a criação
da Conta Garantia
no check list do
processo.

Equipe de planejamento/
Gestão e Fiscalização do
Contrato

Elaboração do edital/
Durante a vigência
do contrato

Fraude na Má fé da

Treinamento
sobre
reconhecimento
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documentação
trabalhista
apresentada

Empresa; - Má fé
dos funcionários
da Empresa

4 2 de fraudes para
os servidores que
participam do
processo de
compra

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Descumprimento
das obrigações
trabalhistas,
previdenciárias e
de recolhimento
de FGTS

- Má fé da
Empresa; -
Gestão e
Fiscalização
administrativa
inadequada ou
ausente;

4 2
Fiscalização ativa
e efetiva na
conferência da
documentação

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

 
Maceió/AL, 28 de fevereiro  de 2020.

Iury Araujo Souza                 Marcos André Melo Teixeira          Antônio Rita dos
Santos Neto

Equipe de Planejamento da Contratação (designada através da Portaria 458
GPRES - 0634557)

 
Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos
Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da

Resolução nº 15.787/2017
 

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário,
em 02/03/2020, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 27/03/2020, às 16:59, 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
0660305 e o código CRC F60FC701.

0001437-74.2020.6.02.8000 0660305v15
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ANEXO III
ESTUDOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO (0660302)

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - SEGEC

UNIFORMES

FEMININO

Item Peça Descrição Qtde. 
Anual

Valor
Unitário

(R$)
Valor Total

(R$)

1 Jaqueta
Cor preta, tecido tipo 
nylon, resinada, forrada 
com manta acrílica.

2

2 Calça

Modelo social, tecido oxford,
cor idêntica à da jaqueta, 
braguilha forrada, cós 
entretelado, forrado, com 
passadores do mesmo 
tecido, 2 bolsos laterais 
embutidos, 2 bolsos 
traseiros embutidos, com 
uma casa vertical e um 
botão.

4

3 Camisa
Tecido oxford, cor branca, 
mangas curtas com platina na 
cor branca, bolso na parte 
superior em ambos os lados, 
sobrepostos, com tampa, 
distintivo em acrílico.

8

4 Fiel duplo
Nylon preto, emblemas da 
empresa e  bandeira do 
Brasil bordados na parte 
externa dos bolsos e nas 
mangas das camisas.

1

5 Cinto De couro, constituído de uma 
face na cor preta, sem 
costura, fivela em metal, com 
garra regulável.

2

6 Meias Tipo social, cor preta. 4
7 Sapato Tipo social, de couro, cor 

preta, modelo scarpin, salto 
baixo.

2

8 Capa de 
chuva

Plástica, cor preta com faixas 
fluorescentes.

1

9 Crachá 1
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MASCULINO

Item Peça Descrição
Qtde. 
Anual

Valor
Unitário

(R$)
Valor Total

(R$)

1 Jaqueta Cor preta, tecido tipo 
nylon, resinada, forrada 
com manta acrílica.

2

2 Calça

Modelo social, tecido oxford,
cor idêntica à da jaqueta, 
braguilha forrada, cós 
entretelado, forrado, com 
passadores do mesmo 
tecido, 2 bolsos laterais 
embutidos, 2 bolsos 
traseiros embutidos, com 
uma casa vertical e um 
botão.

4

3 Camisa
Tecido oxford, cor branca, 
mangas curtas com platina na 
cor branca, bolso na parte 
superior em ambos os lados, 
sobrepostos, com tampa, 
distintivo em acrílico.

8

4 Fiel duplo
Nylon preto, emblemas da 
empresa e  bandeira do 
Brasil bordados na parte 
externa dos bolsos e nas 
mangas das camisas.

1

5 Cinto 
masculino

De couro, constituído de uma 
face na cor preta, sem costura, 
fivela em metal, com garra 
regulável.

2

6 Meias Tipo social, cor preta. 4

7 Sapato Tipo social, cor preta. 2

8 Capa de 
chuva

Plástica, cor preta com faixas 
fluorescentes.

1

9 Crachá 1

Obs.: Deve ser realizada média após o resultado da pesquisa de preços para a definição do valor estimado final 
(VALOR UNIFORME FEMININO + VALOR UNIFORME MASCULINO) = X/2 
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EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA

Item Descrição Unidad
e

Qtde. Unidade de
medida

Vida útil
(meses)

Valor
Unitário

(R$)
Valor

Total (R$)
1 Revólver 

calibre 38
Unid. 5 Após levantamento

constata-se que as
empresas utilizam
o seguinte critério:

a mesma arma
utilizada pelo

posto diurno é
transferida para o

posto noturno.

60 (sessenta)

2 Munição Blister
c/10

5 Após levantamento
constata-se que as
empresas utilizam
o seguinte critério:

o mesmo blister
utilizado pelo

posto diurno é
transferida para o

posto noturno.

60 (sessenta)

3 Coldre de 
couro axilar

Unid. 20 Por homem 12 (meses)

4 Baleiro Unid. 20 Por homem 12 (meses)
5 Livro de 

ocorrências
Unid. 4 Um para cada local

de execução dos
serviços

Estima-se a
utilização de
2 livros /ano

6 Lanterna 
recarregável

Unid. 20 Por homem 12 (meses)

7 Colete 
Balístico - nível
mínimo de 
segurança II-A

Unid. 10 Por posto 36 (meses)

8 Kit bastão de 
ronda 
eletrônica com
6 (seis) 
buttons

Unid. 2 Para as unidades
Galpão Sealmox e

Patrimônio e
Sinimbu

24 (meses)

9 Kit bastão de 
ronda 
eletrônica com
10 (dez) 
buttons

Unid. 2 Para as unidades
Nova-Sede e

Fórum Des. Moura
Castro

24 (meses)

Obs.: Para o cálculo da depreciação, se necessário, deve-se utilizar a seguinte fórmula: 
DEPRECIAÇÃO MENSAL DO INVESTIMENTO = VALOR TOTAL /VIDA ÚTIL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2020.
Prezados Membros da Equipe de Planejamento,
 
Diante evolução dos Estudos Preliminares para

Contratação de Vigilância Armada para os imóveis sediados
no município de Maceió/AL, evoluo o presente para que seja
feita a juntada e complementação das informações/sugestões
que acharem necessárias, bem como a inclusão das Plantas
dos imóveis(SMR), Fotos (se houver) e a devida demarcação
dos pontos para as rondas (com bastão) internas dos
vigilantes, conforme item 8 dos Estudos Preliminares,
doc. 0660302.

 
Atenciosamente,
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário,
em 02/03/2020, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0661923 e o código CRC 1A8E3F82.

0001437-74.2020.6.02.8000 0661923v1
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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 março de 2020.
Em atenção ao Despacho SEGEC 0661923, remeto

os presentes autos ao conhecimento dos demais membros da
equipe de planejamento da contratação, a saber, Marcos
André Melo Teixeira (SMR) e Antonio Rita dos Santos Neto
(SEPAT).

Solicito ao Membro lotado na SEGEC, Iury Araújo
Souza, que inclua os documentos em bloco de assinatura
acessivel aos demais integrantes.

Por outro lado, para que os trabalhos fluam com
maior celeridade, convoco os membros da equipe para uma
reunião no Gabinete da SAD na próxima quinta-feira, dia 5, às
14h.

Ciência aos respectivos Coordenadores
(COSEG/COMAP).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/03/2020, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0662135 e o código CRC E300C11D.

0001437-74.2020.6.02.8000 0662135v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2020.

 

Acuso ciência do Despacho GSAD 0662135, ao mesmo
tempo em que concluo o presente procedimento na unidade COMAP.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/03/2020, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0662463 e o código CRC 2DF180C7.

0001437-74.2020.6.02.8000 0662463v1
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17/03/2020 SEI/TRE-AL - 0667297 - Portaria Presidência

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=714700&infra_siste… 1/1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 80/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0007461-89.2018.6.02.8000 
CONSIDERANDO o contido na Instrução Normativa nº 05/2017, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de
serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, em especial o quanto estabelecido em razão que quanto estabelecido nos itens 8 e 9, do
Anexo VI-A da referida norma.
CONSIDERANDO os novos parâmetros orçamentários definidos para 2020, conforme consta do
PA 0009991-66.2018.6.02.8000.
RESOLVE:

 
Art. 1º Alterar a Portaria Nº 458/2019 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD, 0634557, a fim de que seja
substituído o servidor Antônio Rita dos Santos Neto, lotado na COMAP, pelo servidor Carlos Antônio
Vieira Costa, Agente de Segurança lotado na SAPEV.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
 

Maceió, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
16/03/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0667297 e o código
CRC 0514D17C.

0007461-89.2018.6.02.8000 0667297v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em pleno atendimento a PORTARIA PRESIDÊNCIA

Nº 458/2019 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD (0634557), a qual foi
alterada pela PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 80/2020 TRE-
AL/PRE/DG/SAD/GSAD (0669128) procedi o desenvolvimento
das ações, nestes autos, que guardam estrita consonância
com as atribuições da SMR e com as competências do
profissional da engenharia civil, a saber, a juntada das plantas
dos locais onde serão implantados/mantidos os serviços de
vigilância armada:

 
1 - Antiga Sede (Praça Visconde de Sinimbu) -

0676649 e 0676662.
2 - Fórum Eleitoral Desembargador Moura

Castro e Galpão de Urnas (Av. Fernandes Lima - Farol) -
0676622, 0676623, 0676625 e 0676626. 

3 - Galpões do Almoxarifado e Patrimônio (Av.
Menino Marcelo - Serraria) - 0676629.

4 - Edifício Arnon de Mello (Av. Aristeu de
Andrade, 377 - Farol) - 0674176.

 
Já com relação a parte final do Despacho SEGEC

0661923, quanto a devida demarcação dos pontos para
as rondas (com bastão) internas dos vigilantes, conforme item
8 dos Estudos Preliminares, doc. 0660302, com a devida
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vênia, não caberá a este subscritor tal ação, visto que não
possuo nenhuma competência para estabelecer essas rotas,
muito menos, os devidos locais de validação, podendo tal ação
ser executada, s.m.j., pelo agente de segurança, integrante da
equipe de planejamento.

Porém, em ato contínuo sugiro que a aquisição e a
instalação de tais equipamentos sejam de responsabilidade da
empresa vencedora da licitação, pois caso contrário, poderá
ocorrer descompasso entre a contratação da implantação
destes equipamentos, com a contratação da vigilância armada.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 02/04/2020, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0674170 e o código CRC 10FED12A.

0001437-74.2020.6.02.8000 0674170v1
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 escala: data: local:

MACEIÓ - AL SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

prancha:

estudo:

aprovação das unidades superiores:

SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

desenho:

OBS: CONFERIR COTAS NA OBRA

DEZEMBRO DE 20141/100
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estudo:
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SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

desenho:

OBS: CONFERIR COTAS NA OBRA
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SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

desenho:

OBS: CONFERIR COTAS NA OBRA

DEZEMBRO DE 20141/100
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 escala: data: local:

MACEIÓ - AL SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

estudo:

SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

desenho:

DEZEMBRO DE 20141/100

prancha: aprovação das unidades superiores:

OBS: CONFERIR COTAS NA OBRA
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 escala: data: local:

MACEIÓ - AL SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

estudo:

SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

desenho:

DEZEMBRO DE 20141/100

prancha: aprovação das unidades superiores:

OBS: CONFERIR COTAS NA OBRA
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 escala: data: local:

MACEIÓ - AL SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

prancha:

estudo:

aprovação das unidades superiores:

ITHIANE PEIXOTO

desenho:

OBS: CONFERIR COTAS NA OBRA

novembro 20181/100





P

O

Ç

O

CORTA-FOGO

PORTA

E

L

E

V

A

D

O

R

E

S

1

2

1

4

1

3

1

0

9

1

1

E

L

E

V

A

D

O

R

E

S

1

8

1

6

1

5

1

7

1

9

POÇO

4 3 2 1

CORTA-FOGO

PORTA

2

0

2

3

2

2

2

1

ESCADA

S
O

B
E

A

N

T

E

-

C

A

M

A

R

A

HALL

APOIO

A
L
G

E
R

O
Z

LAVABO

GABINETE   PRESIDÊNCIA

ALGEROZ

A
L
G

E
R

O
Z

ALGEROZ

ALGEROZ ALGEROZ

LAJE P/ CONDENSADORAS

LAVABO

C
A

L
H

A

CALHA

CALHA

ALGEROZ

REUNIÃO

ADMINISTRATIVO

APOIO DA  TI
W.C. PNE

RACK

P

O

Ç

O

CORTA-FOGO

PORTA

E

L

E

V

A

D

O

R

E

S

1

2

1

4

1

3

1

0

9

1

1

E

L

E

V

A

D

O

R

E

S

1

8

1

6

1

5

1

7

1

9

POÇO

4 3 2 1

CORTA-FOGO

PORTA

2

0

2

3

2

2

2

1

ESCADA

S
O

B
E

A

N

T

E

-

C

A

M

A

R

A

HALL

APOIO

A
L
G

E
R

O
Z

LAVABO

GABINETE   PRESIDÊNCIA

ALGEROZ

A
L
G

E
R

O
Z

ALGEROZ

ALGEROZ ALGEROZ

LAJE P/ CONDENSADORAS

LAVABO

C
A

L
H

A

CALHA

CALHA

ALGEROZ

RECEPÇÃO PRESIDÊNCIA

REUNIÃO

ADMINISTRATIVO

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

APOIO DA  TI
W.C. PNE

REUNIÕES

RACK

P5

PD:2650mm

P13

APP02.0

12º PAVIMENTO- PD=2650mm

60x60cm

3.222.90

3
.
6

8

2.61

3
.
6

9

6.57

.08.08

.
0

8

.
0

8

5
.
9

7

SALA DOS ASSESSORES

02

ESTAGIÁRIOS

4.07

4.37

4
.
4

7

2.82

2
.
5

0

A
ne

xo
 -

 P
la

nt
as

 d
a 

at
ua

l s
ed

e 
do

 T
R

E
/A

L 
- 

O
A

M
. (

06
74

17
6)

   
   

   
S

E
I 0

00
14

37
-7

4.
20

20
.6

.0
2.

80
00

 / 
pg

. 5
2




 escala: data: local:

MACEIÓ - AL SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

prancha:

estudo:

aprovação das unidades superiores:

SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

desenho:

OBS: CONFERIR COTAS NA OBRA

NOVEMBRO 20181/100
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DATA  
JULHO/2004

DEPčSITO DE URNAS = 654,50 mĮ

TOTAL = 2.715,65 mĮ

COBERTA = 1.760,26 mĮ

DEPčSITO DE URNAS / SUBSOLO = 489,03 mĮ

PAV. SUPERIOR = 621,98 mĮ

PAV. T£RREO = 950,14 mĮ

TERRENO = 3.875,37 mĮ

QUADRO DE ĆREAS:

ARQ. MAURICIO CACHO CREA: 1336-D/AL (LSX ENGENHARIA Ltda.)

PROPRIETĆRIO

PROJETO

RESP. T£CNICO

T. R. E. (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL)
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ARQ. MAURICIO CACHO CREA: 1336-D/AL (LSX ENGENHARIA Ltda.)

PROPRIETÁRIO

PROJETO

RESP. TÉCNICO

T. R. E. (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL)

PLANTA DE SITUAÇÃO

FACHADA POSTERIOR - GALPÃO
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DEPÓSITO DE URNAS = 654,50 m²

ESCALA - 1/200

PLANTA BAIXA - LOCAÇÃO E COBERTA

02/09/04

TOTAL = 2.715,65 m²

COBERTA = 1.760,26 m²

DEPÓSITO DE URNAS / SUBSOLO = 489,03 m²

PAV. SUPERIOR = 621,98 m²

PAV. TÉRREO = 950,14 m²

TERRENO = 3.875,37 m²

QUADRO DE ÁREAS:

P 01/04

PLANTA BAIXA - LOCAÇÃO E COBERTA

MACEIÓ                                                                                                                                        AL

REVISÃO:

PROJETO ARQUITETÔNICO

DATA  
JULHO/2004

PROJETO ARQUITETÔNICO P/ A CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DA CENTRAL DE

ATENDIMENTO AO ELEITOR E DO GALPÃO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS

ELETRÔNICAS, EM TERRENO LOCALIZADO NA AVENIDA FERNANDES LIMA

S/Nº, BAIRRO DO FAROL. MACEIÓ / AL.
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DATA  JULHO/2004

DEPÓSITO DE URNAS = 654,50 m²

TOTAL = 2.715,65 m²

COBERTA = 1.760,26 m²

DEPÓSITO DE URNAS / SUBSOLO = 489,03 m²

PAV. SUPERIOR = 621,98 m²

PAV. TÉRREO = 950,14 m²

TERRENO = 3.875,37 m²

QUADRO DE ÁREAS:

ARQ. MAURICIO CACHO CREA: 1336-D/AL (LSX ENGENHARIA Ltda.)

PROPRIETÁRIO

PROJETO

RESP. TÉCNICO

T. R. E. (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de abril de 2020.
 
 
À SAPEV para pronunciamento do servidor Carlos

Antônio Vieira Costa, como servidor da aérea de segurança e
integrante da equipe de planejamento da contratação, acerca da
demarcação dos pontos para as rondas (com bastão) internas dos
vigilantes, conforme item 8 dos Estudos Preliminares (0660302),
bem como em relação à sugestão apresentada pelo integrante da
SMR, no final do despacho de evento nº 0674170.

Ademais, solicito o retorno dos autos com a manifestação
requestada até a próxima quarta-feira, dia 08 do corrente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 03/04/2020, às 12:50, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0678508 e o código CRC F9BED7DC.

0001437-74.2020.6.02.8000 0678508v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2216 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

Sr. Secretário.
 
Em atenção ao despacho GSAD (0678508), sugerimos a

implantação dos pontos de conectividade com o bastao de ronda nos seguinte
locais:

 
1 - Prédio sede: 1 ponto de conectividade de bastão de ronda no

HALL de todos os andares e 1 ponto na cabine de controle do acesso ao
estacionamento.

2 - Predio situado na Praça Sinimbu (antigo prédio Sede): 1 ponto
de conectividade de bastão de ronda no HALL de todos os andare e 1 ponto no
sub-solo.

3 - FORUM ELEITORAL. 1 ponto de conectividade de bastão de
ronda em frente a copa do terreo, 1 ponto de conectividade de bastão de
ronda em frente a copa do 1º piso e 1 ponto no galpão de armazenamento de
Urnas Eletrônicas.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Técnico
Judiciário, em 14/04/2020, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0684967 e o código CRC 516CE96F.

0001437-74.2020.6.02.8000 0684967v3

Informação 2216 (0684967)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 64



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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
 
À SEGEC, à SMR e à SAPEV para continuidade dos

trabalhos pelos servidores que integram a equipe de
planejamento da contratação. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/04/2020, às 19:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685243 e o código CRC 95997469.

0001437-74.2020.6.02.8000 0685243v1

Despacho GSAD 0685243         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 65



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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2020.
Ao servidor Iury Araújo Souza para os fins

descritos no Despacho GSAD 0685243, ou apresentar
justificativas.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 19/05/2020, às 08:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705970 e o código CRC A9DF507D.

0001437-74.2020.6.02.8000 0705970v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2020.
Prezados Membros, Carlos (SAPEV) e

MARCOS(SMR),
 
De ordem do Secretário de Administração,

despacho 0685243, convoco os demais membros para
apresentarem modificações/soluções/sugestoes ou o que
entederem conveninte para fazermos o Termo de Referência
indicado, dando continuidade ao atual processo.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário,
em 20/05/2020, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0707082 e o código CRC 2D30BD78.

0001437-74.2020.6.02.8000 0707082v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.
À SEGEC.
 
Senhor Coordenador dos trabalhos,
 
Não obstante ao grande volume de trabalhos, deste

subscritor na SMR, informo que estou a disposição de Vossa
Senhoria, para participar de reunião com o fulcro de deliberar
sobre a temática e dar continuidade ao referido procedimento.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 09/06/2020, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0718171 e o código CRC 5F1F843F.

0001437-74.2020.6.02.8000 0718171v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2020.
Senhores Membros,
 
Me coloco a disposição para reunião,

preferencialmente para acontecer na segunda-feira, dia 22 de
junho, às 14 horas na COSEG.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário,
em 11/06/2020, às 19:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0719428 e o código CRC 00BCCFE7.

0001437-74.2020.6.02.8000 0719428v1

Despacho SEGEC 0719428         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 69



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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
1. DO OBJETO
 
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta

mais vantajosa para a contratação de serviços de natureza contínua
de vigilância patrimonial, mediante o fornecimento de postos efetivos
de vigilância armada 12x36 diurno e de vigilância armada 12x36
noturno,  44h semanais, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 Para o contratante dos serviços, deve existir a
racionalização dos recursos de segurança, com eventuais economias
financeiras, muitas vezes permitindo que, com um número reduzido
de homens, seja garantido um nível satisfatório de segurança.

 
2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
 
2.1 A contratação de empresa especializada para

prestação dos serviços de vigilância patrimonial armada, por meio,
inclusive, de rondas internas utilizando bastão de rondas, para os
imóveis sob responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas  (TRE/AL), sediados no município de Maceió/AL, visa
resguardar a integridade do patrimônio institucional e humano desse
órgão, buscando não só evitar a depredação, a violação, a evasão e a
apropriação indébita dos bens públicos, como também assegurar a
incolumidade de autoridades, de seus servidores e público usuário.

 
3. LEGISLAÇÃO E NORMAS
 
● a Lei nº 10.520/2002, que institui a modalidade de

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras providências;

● o Decreto nº 10.024, que regulamenta a Lei nº
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● o Decreto nº 10.024, que regulamenta a Lei nº
10.520/2002;

● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública;

● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública;

● a Lei nº 7.102/1983, que dispõe sobre segurança para
estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de
vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências;

● a Portaria DPF nº 3.233/2012, que dispõe sobre as
normas relacionadas às atividades de Segurança Privada;

● a Portaria SEGES/MP nº 213/2017, que dispõe sobre os
valores limites para contratação de serviços de vigilância e de
limpeza e conservação pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais (Sisg);

● o Caderno Técnico, elaborado pela elaborado pela
Secretaria de Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MP), apresentando Estudo sobre a
Composição dos Custos do Valores Limites para os Serviços de
Vigilância;

● a Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017 e seus
anexos, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito
da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

● o Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de
Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MP), sobre Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial;
e

● a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com registro
no MTE sob número AL000039/2019, celebrada entre o Sindicato
das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Alagoas e o
Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do
Estado de Alagoas.

 
4. DETALHAMENTO DO SERVIÇO A SER

EXECUTADO
 
4.1 Do quantitativo de Postos 
 

-  01 (um) posto de vigilância armada diurna e 01 (um) posto de
vigilância armada noturna para os imóveis onde funcionam o Fórum
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Eleitoral de Maceió e Galpão de Urnas, a antiga sede do Tribunal
(Praça Sinimbu), atualmente em reforma, bem como para os três
galpões (interligados) utilizados pelas Seções de Almoxarifado e
Patrimônio, desde que seja utilizado bastão controlador de ronda com
software de instalação e gerenciamento compatível Sistema
Operacional Windows e incluso 10 bótons, para comprovação efetiva
da realização das rondas, 01 (um) bastão para cada unidade;
- pelo menos 02 (dois) postos de vigilância armada diurna e 02 (dois)
posto de vigilância armada noturna para o Edifício Arnon de Mello,
atual sede do TRE/AL, em razão do grande número de autoridades
que ali transitam, bem como considerando o termo de convênio
firmado entre o Banco do Brasil e este Regional, devendo, ainda,
considerar o estacionamento anexo e a necessidade de utilização
de bastão controlador de ronda com software de instalação e
gerenciamento compatível Sistema Operacional Windows e incluso
10 bótons, para comprovação efetiva da realização das rondas, 01
(um) bastão.

 
4.2 Da frequência e periodicidade 
 

4.2.1  É de suma importância manter os imóveis abaixo
relacionados sob vigilância privada, ininterruptamente, 24h (vinte e
quatro horas) por dia, diariamente, inclusive nos finais de semana e
feriados;
4.2.2 Os postos de serviço a serem preenchidos por vigilante,
funcionarão todos os dias da semana (de segunda a domingo),
cobrindo às 24h (vinte e quatro) horas do dia, no regime noturno de
12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso)
e regime diurno de 12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis
horas de descanso). 
4.3 Da Localização dos Postos, da Escala e dos Horários de
Execução do Serviço

Quadro 1 - Local: Antiga Sede (Praça Visconde de Sinimbu)

Estimativa das Quantidades

Descrição do
Serviço Escala de Trabalho

Horário
do
Turno

Quantidade
de Postos

Número
de
Vigilantes

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
diurna.

12 horas diurnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
07h00
às
19h00

01 02
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Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas noturnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
19h00
às
07h00

01 02

 

Quadro 2 - Local: Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro e Galpão de
Urnas (Av. Fernandes Lima - Farol)

Estimativa das Quantidades

Descrição do
Serviço Escala de Trabalho

Horário
do
Turno

Quantidade
de Postos

Número
de
Vigilantes

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
diurna.

12 horas diurnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
07h00
às
19h00

01 02

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas noturnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
19h00
às
07h00

01 02

 

Quadro 3 - Local: Galpões do Almoxarifado e Patrimônio (Av. Menino Marcelo
- Serraria)

Estimativa das Quantidades

Descrição do
Serviço Escala de Trabalho

Horário
do
Turno

Quantidade
de Postos

Número
de
Vigilantes

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
diurna.

12 horas diurnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
07h00
às
19h00

01 02

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas noturnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
19h00
às
07h00

01 02
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Quadro 4 - Local: Edifício Arnon de Mello (Av. Aristeu de Andrade, 377 -
Farol)

Estimativa das Quantidades

Descrição do
Serviço Escala de Trabalho

Horário
do
Turno

Quantidade
de Postos

Número
de
Vigilantes

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
diurna.

12 horas diurnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
07h00
às
19h00

02 04

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas noturnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
19h00
às
07h00

02 04

 
4.4 Da metodologia de prestação do serviço nos

postos 
 
Em decorrência do tamanho da área a ser protegida, e/ou

por razões de especificações nas atividades de segurança, é
necessário que o vigilante saia circulando pela área, fazendo
inspeções e averiguações, com objetivos de manutenção do grau de
segurança, determinado no plano de segurança.

Esta atividade é denominada de ronda da vigilância. O
conceito da ronda está baseado na capacidade que os recursos
humanos têm de poderem se movimentar, e constitui-se uma
atividade operacional, pela qual os vigilantes da segurança
patrimonial, circulam pelas áreas e instalações físicas, numa rotina
de fiscalização e de inspeções periódicas.

Uma vez definida a utilização do sistema de ronda dos
vigilantes, o ponto de partida para a implantação desse sistema, é a
definição dos trajetos a serem percorridos pelos vigilantes.

Em seguida, devem ser distribuídos os pontos de controle
para a fiscalização e inspeção, após então devem ser definidos os
eventos a serem monitorados durante o percurso e nos pontos de
controle.

Finalmente, o homem de segurança deverá tomar
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conhecimento dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem
seguidos, nas suas rotinas de averiguações e inspeções no percurso
de ronda (ex. o que fazer quando se deparar com uma situação
anômala).

Nos pontos estabelecidos para a passagem dos vigilantes
e realização das verificações e inspeções, ao longo dos percursos de
ronda, além de marcar presença e observar, os vigilantes devem
colher informações sobre eventos anormais, eventos suspeitos e em
desconformidades com os padrões de funcionamento dos locais.

A implantação de postos de vigilância com ronda,
permite que o vigilante aumente a abrangência de sua atuação,
garantindo assim a segurança de uma maior área nas instalações
físicas que ele esta alocado para proteger.

 
4.4.1 Utilização dos sistema de rondas
 
Para utilização do sistema de ronda, deve ser

especificado o processo administrativo deste.
O ponto de partida para a implantação desse sistema, é a

definição dos trajetos a serem percorridos pelos vigilantes. Em
seguida, devem ser distribuídos os pontos de controle, onde serão
instalados os buttons, para a fiscalização e inspeção, após então
devem ser definidos os eventos a serem monitorados durante o
percurso e nos pontos de controle.

Finalmente, o homem de segurança deverá tomar
conhecimento dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem
seguidos, nas suas rotinas de averiguações e inspeções no percurso
de ronda.

 
4.5 Das atribuições do vigilante 
 
4.5.1 São atribuições do vigilante:
 

I. Vigiar as dependências de propriedade da contratante, com a
finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito
de armas e munições e outras irregularidades;
II. Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo
cumprimento das leis e regulamentos;
III. Recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de
acesso livre e restrito, identificando-as, averiguando pretensões, e,
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se necessário, prestando informações ao público que estiver
entrando ou saindo das dependências da contratante;
IV. Fiscalizar as pessoas e cargas que ingressam e saem das
dependências da contratante, bem como o patrimônio dessa;
V. Escoltar pessoas e mercadorias, se necessário, dentro do local de
prestação do serviço;
VI.Controlar objetos e cargas;
VII. Vigiar parques e reservas florestais, se pertencentes à
contratante, combatendo inclusive focos de incêndio;
VIII. Vigiar presos, se estiverem nas áreas de domínio da
contratante;
IX. Comunicar-se, de forma discreta, via rádio HT ou telefone;
X. Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao
responsável pelo posto, qualquer anormalidade verificada, inclusive
de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de
regularização necessárias;
XI. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações
do posto, adotando as medidas de segurança conforme orientação
recebida da Administração, bem como as que entenderem oportunas;
XII. Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas
previamente autorizadas e identificadas com crachá, abordando
somente aquelas que não estejam identificadas ou apresentem
atitude suspeita;
XIII. Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações,
identificando o motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de
pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área
interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados;
XIV. Controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas e de
veículos após o término de cada expediente de trabalho (fora do
horário de funcionamento das unidades), anotando situações fora da
normalidade, adotando as medidas de segurança conforme
orientação recebida da contratante, bem como as que entenderem
oportunas;
XV. Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o posto,
quando da rendição, todas as orientações recebidas e em vigor, bem
como eventual anomalia observada nas instalações e suas
imediações;
XVI.Comunicar à contratante todos os acontecimentos entendidos
como irregulares e que possa vir a representar risco para o
patrimônio do Tribunal, inclusive aqueles de ordem funcional, para
que se adote as providências de regularização necessárias;
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XVII. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de
ordem policial dentro das instalações da Administração, facilitando a
atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais
de eventual acontecimento;
XVIII. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados
às instalações, sem que estes estejam devida e previamente
autorizados pela Administração;
XIX. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao
Posto e imediações, que implique ou ofereça risco à segurança dos
serviços e das instalações;
XX. Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o
fato à Administração no caso de desobediência;
XXI. Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos
ao local, de bens de servidores, de empregados ou de terceiros;
XXII. Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida
da Administração verificando as dependências das instalações,
adotando os cuidados e providências necessários para o perfeito
desempenho das funções e manutenção da tranqüilidade;
XXIII. Assumir diariamente o posto, devidamente uniformizado,
barbeado, de cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal
adequada;
XXIV. Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres,
principalmente para atender a chamados ou cumprir tarefas
solicitadas por terceiros não autorizados; e
XXV. Registrar e controlar, juntamente com a Administração,
diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como
as ocorrências do posto onde estiver prestando seus serviços.
Ademais, visando à adequada consecução da atividade de vigilância,
esta Administração entende que os funcionários alocados pela
contratada deverão:
a) Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da
Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos
responsáveis pela administração da instalação e outros de interesse,
indicados para o melhor desempenho das atividades;
b) Zelar, pela apresentação pessoal, mantendo as unhas e cabelos
limpos e aparados, sapatos e coturnos engraxados, uniforme limpo e
bem apresentável, barbear-se diariamente, apresentar-se com os
cabelos curtos ou presos, usar maquiagem suave e jóias discretas;
c) Apresentar postura atenta e impecável, o que significa não se
encostar a paredes e pontos de apoio, evitar manter as mãos nos
bolsos, bem como permanecer de costas para o público;
d) Responsabilizar-se pela manutenção, em boas condições de uso,

Termo de Referência SEGEC 0730801         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 77



dos móveis e equipamentos, em especial os de proteção contra
incêndio, instalados no seu posto de serviço/guarita;
e) Zelar pela ordem, segurança e limpeza do seu local de trabalho;
f) Obedecer às normas internas deste Tribunal;
g) Registrar diariamente a sua frequência, através de ponto
eletrônico;
h) Permanecer nos seus postos, não devendo se afastar de seus
afazeres, principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas
solicitadas por terceiros que não sua chefia (e/ou preposto), exceto
para realizar as rondas noturnas, periódicas e programadas;
i) Ao efetuar as rondas noturnas, nos horários estabelecidos pela
Administração contratante, verificar todas as áreas internas e
externas aos prédios, como vias de acesso, garagens e pátios,
j) Efetuar, mediante anuência do “revistado”, revista privada1 em
bolsas ou sacolas quando julgar conveniente e necessário, solicitando
ao transeunte abrir sua própria bolsa, em abordagem discreta, com
polidez e respeito;
k) Fechar as entradas e saídas em situações de risco, quando julgar
necessário, a fim de proteger a comunidade interna;
l) Nos horários preestabelecidos para funcionamento das unidades,
salvo exceções, abrir e fechar os portões e as portas dos imóveis sob
sua responsabilidade, e proceder regularmente a vistoria,
constatando a ausência de pessoas estranhas, abrindo e fechando as
portas e janelas, ligando e desligando chaves de circuitos elétricos e
aparelhos em geral, etc.;
m) Organizar filas, quando houver necessidade;
n) Auxiliar deficientes físicos a movimentarem-se pelo órgão
contratante;
o) Tomar as medidas necessárias para evitar danos, baseando-se nas
circunstâncias observadas e valendo-se da autoridade outorgada pela
função;
p) Acionar a ativação e desativação do sistema de alarmes dos
prédios nos horários pré-estabelecidos;
q) Monitorar câmeras de segurança instaladas nos prédios, se
houver;
r) Prestar as informações que possibilitem a punição dos infratores;
s) Redigir e assinar diariamente o livro de ocorrências referente ao
seu posto de trabalho; e
t) Notificar à Administração, a existência de lâmpadas queimadas,
luzes acesas, equipamentos ligados ou danificados, portas e janelas
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abertas, vazamentos de água ou gás e princípios de incêndio,
verificando as condições de segurança.

 
4.6 Dos Requisitos Profissionais do Vigilante
 
A prestação do serviço de vigilância deverá ser

executada por profissionais qualificados nos termos da Lei nº
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/1983 e suas
alterações, como também de acordo com as normas impostas pela
Portaria DPF nº 3.233/2012, os quais deverão ser registrados no
Departamento de Polícia Federal, onde comprovarão preencher os
seguintes requisitos:

I. ser brasileiro;
II. ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;
III. ter instrução correspondente à quarta série do

primeiro grau;
IV. ter sido aprovado em curso de formação de vigilante,

realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado;
V. ter sido aprovado em exame psicotécnico e de saúde

física e mental;
VI. não ter antecedentes criminais registrados; e
VII. estar quite com as obrigações eleitorais e militares.
Convém ressaltar que a atividade de vigilância (CBO nº

5.173.30) não se confunde com as atividades de porteiro, vigia e afins
(CBOs da família nº 5.174), as quais, nos termos da Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho,
recepcionam e orientam visitantes e hóspedes. Zelam pela guarda do
patrimônio observando o comportamento e movimentação de pessoas
para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e outras
anormalidades. Controlam o fluxo de pessoas e veículos
identificando-os e encaminhando-os aos locais desejados. Recebem
mercadorias, volumes diversos e correspondências. Fazem
manutenções simples nos locais de trabalho.

Os vigilantes, por sua vez, nos termos da CBO, Vigiam
dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de
prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e
munições e outras irregularidades; zelam pela segurança das
pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos;
recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de
acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio;
escoltam pessoas e mercadorias. Controlam objetos e cargas; vigiam
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parques e reservas florestais, combatendo inclusive focos de
incêndio; vigiam presos. Comunicam-se via rádio ou telefone e
prestam informações ao público e aos órgãos competentes.

Será assegurado ao vigilante, pelos instrumentos legais
supracitados:

I. às expensas do empregador a que se vincular, uniforme
especial aprovado pela Ministério da Justiça, o qual deve ser usado
somente quando em efetivo serviço;

a) das especificações do uniforme constará apito com
cordão, emblema da empresa, e plaqueta de identificação do
vigilante, autenticada pela empresa e com validade de 06 (seis)
meses, contendo o nome, número de registro na Delegacia Regional
do Trabalho do Ministério do Trabalho e fotografia tamanho 3x4 do
vigilante.

II. quando em serviço, e no local de trabalho, portar
revólver calibre 32 ou 38 e utilizar cassetete de madeira ou de
borracha;

III. seguro de vida em grupo, feito pela empresa
empregadora; e

IV. prisão especial por ato decorrente do exercício da
atividade de vigilância.

Ademais, os empregados da empresa especializada,
alocados para a prestação dos serviços, deverão ser devidamente
habilitados, selecionados - observando-se qualidades, habilidades e
competências pessoais como a facilidade de comunicação, a
interação social, a boa argumentação verbal e escrita, a organização,
a agilidade e disposição para o trabalho, o autodomínio, a discrição e
o sigilo, o espírito de equipe, e o respeito e a polidez necessários para
relacionar-se com servidores e público em geral - e rigorosamente
preparados.

 
4.7 Dos Locais de Realização do Serviço
 
O serviço será prestado nos imóveis sob responsabilidade

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), sediados no
município de Maceió/AL.

 
4.8 Do Auxílio-Transporte, Auxílio-

Refeição/Alimentação
 
4.8.1 Mensalmente, deverá ser fornecido aos

Termo de Referência SEGEC 0730801         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 80



empregados, vales-transporte e vales-alimentação/refeição, cujos
valores deverão ser aqueles estipulados em Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho;

4.8.2 A entrega dos vales-transporte e vales-
alimentação/refeição deverá ser realizada nas dependências do
TRE/AL onde os empregados exerçam suas atividades laborais;

4.8.3 A contratada deverá obedecer, quanto à data de
entrega e à quantidade dos auxílios, ao disposto em Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho da categoria;

4.8.4 A Contratada deverá controlar o fornecimento dos
auxílios-transporte e auxílios alimentação/refeição, e o comprovante
de fornecimento deverá conter as seguintes informações: nome e
registro do empregado, lotação, data de fornecimento, quantidade
fornecida, valor total fornecido e mês de competência;

4.8.5 O comprovante de fornecimento dos auxílios deverá
ser feito, no mínimo, em 2 (duas) vias, sendo que 1 (uma) deverá ser
entregue ao fiscal do Contrato juntamente com o pedido de
pagamento de fatura;

4.8.6 O benefício da cesta natalina ao empregado deverá
obedecer ao disposto em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho
da categoria; 

 
5. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A

QUANTIDADE DE SERVIÇO A SER CONTRATADO
 
5.1 A demanda foi estabelecida considerando os pontos

de acesso vulneráveis às dependências da Sede do TRE/AL e do
Fórum Eleitoral de Maceió, e a necessidade de prover de segurança
os prédios de locação provisória.

5.2 Assim, concluiu-se que 6 (seis) postos de serviços
providos de vigilantes armados – serão suficientes para atender a
demanda atual de três locais: Sede do TRE/AL, do Fórum Eleitoral de
Maceió e dos galpões de Urnas e a antiga Sede deste Tribunal
localizada na Sinimbu. 

 
6. UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O

SERVIÇO
 
6.1 Os serviços de vigilância patrimonial, conforme item

1, alínea b), do Anexo VI-A da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, devem
ser contratados pelo preço mensal de cada posto de vigilância
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requerido, limitando-se aos valores máximos estabelecidos na
Portaria SEGES/MP 213/2017.

6.2 Para o Estado de Alagoas a Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) de 2019, com número de registro no MTE
AL000039/2019, considerando, portanto, em seus cálculos,
benefícios e direitos dos trabalhadores que foram suprimidos
pela reforma da CLT, bem como, pela nova CCT dessa categoria,
celebrada em 13/08/2019, ainda vigente, utilizada para embasar a
Planilha de Custos e Formação de Preços desta contratação.

6.3 As recentes alterações dos direitos trabalhistas
(supressão do DSR na jornada 12x36h, redução do intervalo
intrajornada, permissão de indenização desse intervalo em
detrimento de seu gozo e reposição do posto por outro funcionário,
etc) e nas metodologias de cálculos (comparando-se as fórmulas
aplicadas no referido caderno técnico àquelas propostas pela IN
05/2017), compensam, no que tange aos custos da contratação para a
Administração, o aumento da remuneração básica dado pela nova
CCT à categoria,  de tal forma que os preços totais mensais - para os
postos diurno e noturno, respectivamente - devem ficar entre os
limites mínimos e máximos estabelecidos no caderno técnico, os
quais, ressalta-se, consideram apenas as condições ordinárias de
contratação, não incluindo necessidades excepcionais na execução
do serviço.

 
7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA

CONTRATADA
 
O Caderno de Logística do Ministério do Planejamento,

0660303, por sua vez, destaca que a contratada deverá:
a) para todos os efeitos legais, responsabilizar-se perante

o órgão contratante e terceiros, pelos atos e omissões praticados por
seus empregados no desempenho de suas funções;

b) comprovar a formação técnica específica da mão de
obra oferecida, por meio de Certificado de Curso de Formação de
Vigilantes, expedido por instituição devidamente habilitada e
reconhecida;

c) implantar, imediatamente após o recebimento da
autorização de início dos serviços, a mão de obra nos respectivos
Postos de Vigilância contratados;

d) informar, em tempo hábil, qualquer motivo que atrase
ou a impeça de assumir o posto conforme o estabelecido;

e) fornecer uniformes e equipamentos à mão de obra
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envolvida, conforme a seguir descrito, de acordo com o clima da
região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio
Coletivo de Trabalho: calça, camisa de mangas compridas e curtas,
cinto de náilon, sapatos, meias, quepe com emblema, jaqueta de frio
ou japona, capa de chuva, crachá, revólver calibre 38, cinto com
coldre e baleiro, munição calibre 38, distintivo tipo broche, livro de
ocorrência, cassetete, porta cassetete, apito, cordão de apito,
lanterna 3 pilhas, pilhas para lanterna, etc., sem repassar seus
custos aos empregados;

f) apresentar à Administração a relação de armas e
cópias autenticadas dos respectivos Registro de Arma e Porte de
Arma, que serão utilizadas pela mão de obra alocada nos postos;

g) fornecer as armas, munição e respectivos acessórios
ao vigilante no momento da implantação dos postos;

h) oferecer munição de procedência direta de fabricante,
não sendo permitido em hipótese alguma o uso de munições
recarregadas;

i) prever toda a mão de obra necessária para garantir a
operação dos postos, nos regimes contratados, obedecidas as
disposições da legislação trabalhista vigente;

j) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de
toda mão de obra oferecida para atuar nas instalações da
Administração;

k) efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em
caráter imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a
prorrogação da jornada de trabalho (dobra);

l) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões
desejados, para atender a eventuais acréscimos solicitados pela
Administração, bem como impedir que a mão de obra que cometer
falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou
retorne às instalaçõe;

m) atender de imediato às solicitações de substituição da
mão de obra, qualificada ou entendida como inadequada para a
prestação dos serviços;

n) instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar
as orientações da Administração, inclusive no que se refere ao
cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
Trabalho;

o) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade
observada nos postos das instalações onde houver prestação dos
serviços;

p) inspecionar os postos, por meio de seus supervisores,
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no mínimo 1 (uma) vez por semana, em dias e períodos (diurno das
7h/15h e noturno das 15h/23h) alternados; e

q) cientificar seus vigilantes de que a arma deverá ser
utilizada somente em legítima defesa, própria ou de terceiros, e na
salvaguarda do patrimônio da Administração, após esgotados todos
os outros meios para a solução de eventual problema.

 
8. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, CONTA

CORRENTE VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE
OBRIGAÇÕES

 
8.1 A Garantia de Execução
 
8.1.1 Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10

(dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data da
assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual
atualizado do Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo
da folha de pagamento dos empregados da Contratada que venham a
participar da execução dos serviços contratados, nos termos do
artigo 56 da Lei n. 8.666/93.

8.1.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a
modalidade escolhida, o pagamento de:

i. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do
não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

ii. prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do Contrato;

iii. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
Contratada; e

iv. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer
natureza, não honradas pela Contratada.

8.1.3 Não serão aceitas garantias em cujos termos não
constem expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d”
do item imediatamente anterior.

8.1.4 A inobservância do prazo fixado para apresentação
da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento).

8.1.5 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza
a Administração a promover a rescisão do Contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666/1993.
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8.1.6 Será considerada extinta a garantia:

a. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cláusulas do Contrato;

b. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

 
8.2 Conta-Depósito Vinculada para a Quitação de

Obrigações Trabalhistas
 
8.2.1 Será utilizada conta-depósito vinculada para a

quitação de obrigações trabalhistas nos termos dos Anexos XII e XII-
A da IN SEGES/MP n. 05/2017 e  do respectivo Caderno de Logística
editado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

8.2.2 As provisões realizadas pelo Contratante para o
pagamento dos encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da
contratada, serão destacadas do valor mensal do Contrato e
depositados em conta vinculada, em instituição bancária oficial,
bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa.

8.2.3 A movimentação da conta vinculada ocorrerá
mediante autorização do Contratante, exclusivamente para o
pagamento dessas obrigações.

8.2.4 O montante do depósito vinculado será igual ao
somatório dos valores das seguintes previsões:

i. 13º (décimo terceiro) salário;
ii. férias e um terço constitucional de férias;
iii. multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem

justa causa; e
iv. impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

8.3 O Contratante firmará acordo de cooperação com
instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura
da conta-depósito vinculada;

8.3.1 A assinatura do Contrato de prestação de serviços
entre o Contratante e a empresa vencedora do certame será
precedida dos seguintes atos:

8.3.2 Solicitação do Contratante, mediante oficio à
instituição bancária oficial, de abertura de conta-depósito vinculada,
bloqueada para movimentação, no nome da empresa;

8.3.3 Assinatura, pela Contratada, no ato da
regularização da conta-depósito vinculada, de termo específico da
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regularização da conta-depósito vinculada, de termo específico da
instituição financeira oficial que permita o Contratante ter acesso
aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores
depositados à autorização da Administração.

8.4 O saldo da conta vinculada será remunerado pelo
índice da poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde
que obtenha maior rentabilidade;

8.5 Os valores referentes às provisões de encargos
trabalhistas mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão
de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa;

8.6 Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão
aqueles previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP.

8.7 Deverá ser assinado pela Contratada documento de
autorização para a criação de conta vinculada nos termos do inciso I,
§ 1° do art. 18 da IN 05/2017-SEGES/MP;

8.8 A Contratada poderá solicitar a autorização do
Contratante para utilizar os valores da conta vinculada para o
pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados,
ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes condições:

i. parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários,
quando devidos;

ii. parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de
férias, quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao
Contrato;

iii. parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários
proporcionais, férias proporcionais e à indenização compensatória
porventura devida sobre o FGTS, quando da demissão de
empregado vinculado ao Contrato;

iv. ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas
rescisórias; e

v. o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a
comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os
encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço
contratado.

8.9 Para a liberação dos recursos da conta vinculada,
para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos
empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, a Contratada
deverá apresentar ao Contratante os documentos comprobatórios da
ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento;

8.10 O Contratante expedirá, após a confirmação da
ocorrência da indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a
autorização para a movimentação, encaminhando a referida
autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de cinco
dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos
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comprobatórios da empresa;
8.11 A autorização de que trata o subitem anterior

deverá especificar que a movimentação será exclusiva para a
transferência bancária de conta corrente  dos trabalhadores
favorecidos;

8.12 A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no
prazo máximo de três dias, o comprovante das transferências
bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

8.13 O saldo remanescente da conta vinculada será
liberado à Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na
presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços
contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos
trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

 
9. Obrigações do TRE/AL 
 
9.1 Celebrado o Contrato, o Tribunal Regional Eleitoral

de Alagoas ficará obrigado a:
9.1.1 efetuar o pagamento, de acordo com as condições

de preço e prazo estipuladas no instrumento contratual;
9.1.2 promover, em conformidade com os artigos 66 e 67

da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, o acompanhamento e a
fiscalização da execução do Contrato a partir da data inicial de
vigência deste, por intermédio de servidor especialmente designado
para esse fim, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, o qual
deverá anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar
à Contratada a ocorrência de qualquer fato que, a seu critério, exija
medidas corretivas por parte da mesma;

9.1.3 orientar os empregados sobre os programas
sustentáveis existentes no TRE/AL. 

9.1.4 comunicar prontamente à Contratada toda e
qualquer anormalidade verificada que interfira na execução do
Contrato, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil; e

9.1.5 permitir aos empregados da Contratada, que
estejam devidamente identificados, acesso às suas dependências,
possibilitando-lhes o desempenho de suas atribuições.

 
11.CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAMENTO DA

PROPOSTA
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11.1 Os serviços objeto deste Termo de Referência, tendo
em vista as suas peculiaridades e natureza, serão licitados em seu
valor global, somados os custos totais da contratação, conforme
planilha de custos e formação de preços, constante no Anexo IV
deste Termo de Referência.

11.2 Será considerada vencedora do certame a licitante
que, após a análise da proposta de preço e dos documentos de
habilitação, atendidas as exigências do edital, houver ofertado o
menor preço para a execução do objeto da licitação, pelo período
inicial de 12 (doze) meses.

11.3 A realização deste procedimento na modalidade
pregão, na forma eletrônica, com julgamento pelo preço global,
abrangendo os custos totais com os Postos de Trabalho, justifica-se
em razão dos serviços serem destinados ao objeto comum “vigilância
e controle de acesso”. Por isso, contratados junto à uma única
empresa permite um maior rendimento dos serviços e ganho 
gerencial centralizado, bem como atividades mais dinâmicas, o que
implica inúmeras vantagens para a Administração no tocante à
responsabilidade e segurança ao patrimônio público.

11.4 Do contrário, caso os itens fossem adjudicados a
várias empresas, a responsabilidade pela segurança ficaria
prejudicada, uma vez que a Administração não teria como
estabelecer responsabilidade individualizada a cada Contratada,
prejudicando a finalidade maior “vigilância e controle de acesso”, em
última análise, prejudicando a própria segurança pública e
patrimonial.

 
12. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO
 
12.1 As pessoas jurídicas interessadas em participar do

certame licitatório que tenha por fim a contratação do objeto deste
Termo de Referência deverão satisfazer as seguintes condições
mínimas de regularidade fiscal, de capacidade técnica e de
habilitação:

12.1.1 estar regular junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), podendo comprovar por meio do Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

12.1.2 estar regular junto à Seguridade Social, podendo
comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF);

12.1.3 estar regular junto à Dívida Ativa da União,
podendo comprovar por meio do Sistema de Cadastramento
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Unificado de Fornecedores (SICAF);
12.1.4 estar regular junto à Fazenda Pública Federal,

podendo comprovar por meio do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF);

12.1.5 declarar, com base nas disposições do edital de
licitação, o cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, conforme
prescreve o art. 27, V, da lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999;

12.1.6 declarar, com base nas disposições do edital de
licitação, a inexistência de fato superveniente impeditivo à sua
habilitação no certame;

12.1.7 declarar, com base nas disposições do edital de
licitação, a conformidade com as especificações do objeto do certame
decorrente deste Termo de Referência;

12.1.8 declarar, para o fim de assegurar a “preferência
de contratação” como critério de desempate, se é microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), com fundamento na Lei
Complementar n. 123/2006 (Estatuto das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte), de 14 de dezembro de 2006;

12.1.9 declarar, com fundamento no Acórdão TCU n.
950/2007 – Plenário, de 23/05/07, publicado no DOU de 28/05/2007,
que não incluiu percentuais ou  itens na planilha de custos e
formação de preços ou em sua proposta comercial objetivando o
ressarcimento de supostos gastos com os impostos diretos IRPJ
(Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido);

12.1.10 apresentar cópia autenticada do ato constitutivo,
estatuto, ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, apresentar, ainda, documentos  de eleição de seus
administradores;

12.1.11 disposição prevendo condições de habilitação
econômico-financeira nos seguintes termos:

i. balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral
- LG, Liquidez Corrente - LC, e Solvência Geral - SG superiores
a 1 (um);

ii. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante -
Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros
e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da
contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis do último exercício social;

iii. comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento)
Termo de Referência SEGEC 0730801         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 89



do valor estimado da contratação, por meio da apresentação
do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há
mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

iv. declaração do licitante, acompanhada da relação de
compromissos assumidos, conforme modelo constante do
Anexo VII-E, da IN 05/2017 SEGES/MP, de que um doze avos
dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou
com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da
proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que
poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "c",
observados os seguintes requisitos:

a declaração deve ser acompanhada da Demonstração
do Resultado do Exercício - DRE, relativa ao último
exercício social; e
caso a diferença entre a declaração e a receita bruta
discriminada na Demonstração do Resultado do
Exercício - DRE apresentada seja superior a 10% (dez
por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá
apresentar justificativas;
certidão negativa de feitos de falência, recuperação
judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

12.1.12 comprovação que já executou objeto compatível,
em prazo, com o que está sendo licitado mediante a comprovação de
experiência mínima de três anos da execução de objeto semelhante
ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados;

12.1.13 apresentar autorização de funcionamento
concedida pelo Departamento de Polícia Federal, bem como a
comprovação de comunicação à Secretaria de Segurança Pública da
respectiva unidade da federação, exigidas nos termos do art. 14,
incisos I e II, da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, e dos artigos 32 e
38 do Decreto n. 89.056, de 24 de novembro de 1983, que
regulamentou a referida lei; e

12.1.14 devem ser observados os parâmetros dos itens
10.6 e 10.7 do Anexo VII-A da IN 05/2017 SEGES/MP.

 
13. CONDIÇÕES CONTRATUAIS GERAIS
 
13.1 Do Preço e Forma de Pagamento
 
13.1.1 Pela execução do serviço o TRE/AL pagará à

Contratada o valor constante em sua proposta comercial, sem
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qualquer ônus ou acréscimo, no prazo de até 10 (dez) dias úteis,
contados da data do atesto do fiscal do Contrato.

13.1.1.1 o atesto na nota fiscal pela fiscalização ocorrerá
no prazo de até 07 (sete) dias úteis.

13.1.1.2 Para fazer j u s ao pagamento pelos serviços
efetivamente realizados, a Contratada deverá encaminhar ao TRE/AL,
os seguintes documentos:

carta de solicitação de pagamento;
nota fiscal
formulário de proposta comercial (primeira página do Anexo V do
TR);
recibo devidamente assinado;
prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução
Normativa SRF n.º 1540, de 05 de janeiro de 2015 (simples
nacional), se for o caso;
certificado de regularidade do FGTS (CRF);
certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à
dívida ativa da União;
certidão negativa de débitos trabalhistas.

 
13.1.1.3 caso a Contratada não encaminhe os

documentos elencados no item anterior, será notificada para
apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao Contratante
responsabilidade pelo atraso no pagamento.

13.1.1.4 o CNPJ constante da nota fiscal e de todos os
documentos dos quais deva constar o mesmo indicado no preâmbulo
do Contrato, na proposta comercial apresentada por ocasião da
licitação, e na nota de empenho;

13.1.1.5 o pagamento não ocorrerá enquanto pendente de
liquidação qualquer débito referente à eventual irregularidade,
inadimplência ou penalidade aplicada;

13.1.1.6 quando da ocorrência de eventuais atrasos de
pagamentos provocados exclusivamente pelo TRE/AM, o valor devido
deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, e os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio
por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
da seguinte fórmula:

I= (TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
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I= Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora atual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
 
13.2 Do Prazo de Vigência do Contrato
 
13.2.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a

contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União.

13.2.1.1 Por se tratar de serviço a ser executado de
forma contínua, o Contrato poderá ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a Administração (TRE/AL), limitado, em
qualquer caso, a 60 (sessenta) meses, sempre através de termos
aditivos, conforme permissivo contido no art. 57, inciso II, da Lei n.
8.666/93 e  alterações posteriores, desde que a instrução processual
contemple:

relatório que discorra sobre a execução do Contrato, com
informações de que os serviços tenham sido prestados
regularmente;
justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;
comprovação de que o valor do Contrato permanece
economicamente vantajoso para a Administração;
manifestação expressa da Contratada informando o interesse na
prorrogação; e
comprovação de que o contratante mantém as condições iniciais
de habilitação.

13.2.2 em caráter excepcional, mediante autorização da
autoridade superior, e devidamente justificada, o prazo de vigência
do Contrato poderá ser prorrogado em até 12 (doze) meses, conforme
faculta o art. 57, §4º da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores.

13.2.3 nas contratações de serviços continuados, a
Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

13.2.4 toda prorrogação de prazo deverá ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente
para celebrar o Contrato, devendo ser promovida mediante
celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à
aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante.
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13.2.5 a vantajosidade econômica para prorrogação dos
contratos com mão de obra exclusiva estará assegurada, sendo
dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes
hipóteses:

i. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos
itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em
Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em
decorrência de Lei;

ii. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos
itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações
decorrentes de Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho e
de Lei) e materiais serão efetuados com base em índices oficiais,
previamente definidos no Contrato, que guardem a maior
correlação possível com o segmento econômico em que estejam
inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice
setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA/IBGE);

iii. Na falta de qualquer índice setorial, fica definido o “Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE” como o índice oficial
a que se refere a letra “b” desse item.

 
13.3 Das Alterações Contratuais
 
13.3.1 O Contrato poderá ser alterado, com as devidas

justificativas, na forma do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e alterações
posteriores;

13.3.2 a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se
fizerem no objeto do Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor estimado inicial atualizado do Contrato, conforme dispõe o §1º
do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores;

13.3.3 as solicitações de repactuação e de revisão serão
devidamente analisadas pelo TRE/AM e, uma vez aceitas, serão
concedidas pela sua autoridade máxima, a partir da data da
solicitação;

13.3.4 será admitida a repactuação dos preços dos
serviços objeto do Contrato, desde que seja observado o interregno
mínimo de 1 (um) ano;

13.3.5 o interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira
repactuação será contado a partir da data limite para apresentação
da proposta constante do instrumento convocatório, se for este o
caso, ou da data do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho
ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta, quando
a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver
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vinculadas às datas-bases destes instrumentos;
13.3.6 nas repactuações subsequentes à primeira, a

anualidade será contada a partir da data da última repactuação
ocorrida;

13.3.7 as repactuações serão precedidas de solicitação
da Contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração
dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e
formação de preços, se for este o caso;

13.3.8 quando da solicitação da repactuação, esta
somente será concedida mediante negociação entre as partes,
considerando-se:

i. os preços praticados no mercado e em outros Contratos de
mesmo objeto celebrados por órgãos públicos;

ii. as particularidades do Contrato;
iii. a nova planilha apresentada com a variação dos custos;
iv. indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma

natureza, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes; e

v. a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante;

13.3.9 a decisão sobre o pedido de repactuação deve ser
feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos, a
qual será feita mediante termo aditivo ao Contrato vigente;

13.3.10 o prazo referido no item anterior ficará suspenso
enquanto a Contratada não cumprir os atos ou apresentar a
documentação solicitada pelo TRE/AL para a comprovação da
variação dos custos;

13.3.11 o TRE/AL poderá realizar diligências para
conferir a variação de custos alegados pela Contratada;

13.3.12 os novos valores contratuais decorrentes das
repactuações terão suas vigências iniciadas a partir da ocorrência do
fato gerador que deu causa à repactuação, como regra geral, ou nas
hipóteses dos incisos do artigo 58 da IN N.05/2017-SEGES/MP.

13.3.13 o TRE/AL poderá prever o pagamento retroativo
do período que a proposta de repactuação permanecer sob sua
análise, por meio de Termo de Reconhecimento de Dívida; e

13.3.14 na hipótese do item anterior, o período que a
proposta permaneceu sob a análise do TRE/AL será contado como
tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da próxima
repactuação.

 
13.4 Da Recomposição do Equilíbrio Econômico-
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financeiro
 
13.4.1 O Contrato poderá ser alterado na hipótese de

sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos de sua
execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando, dessa forma, álea econômica extraordinária e
extracontratual, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial, nos termos do Art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/1993 e
alterações posteriores.

 
13.5 Das Sanções Administrativas
 
13.5.1 O licitante que deixar de entregar ou apresentar

documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de
licitar, de contratar com a União e será descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no
edital licitatório e das demais cominações legais. As penalidades
serão obrigatoriamente registradas no SICAF;

13.5.2 as penalidades constantes no item anterior serão
aplicadas, também, à Contratada, se, na execução do Contrato,
ensejar o seu retardamento, falhar ou fraudar o seu objeto,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal;

13.5.3 decairá do direito à contratação, o adjudicatário
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta e
conforme o prazo estabelecido no instrumento convocatório,
injustificadamente, não assinar o Termo de Contrato, sujeitando-se à
sanção estabelecida no item 13.5.1;

13.5.4 no caso de inexecução total ou parcial do
Contrato, a Contratada sujeitar-se-á, garantida a prévia defesa e o
regular processo administrativo, às seguintes sanções, segundo a
gravidade da falta cometida, em atendimento aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, as quais serão aplicadas pela
autoridade competente:

13.5.4.1 multa de mora de até 0,5% (zero vírgula cinco
por cento), por dia de atraso, do preço mensal do Contrato, nos casos
de:

atraso no início da execução do serviço;
atraso na indicação do preposto.
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13.5.4.2 multa por inexecução parcial, que poderá ser
aplicada proporcionalmente à gravidade da inexecução, conforme
Anexo I (Graus de Infrações Para Efeito de Multa por Inexecução
Parcial);

13.4.4.3 multa por inexecução total, em virtude do não
cumprimento das disposições contratuais, que poderá ser aplicada no
percentual de 10% (dez por cento) do preço global do Contrato;

13.5.5 a sanção prevista no item 13.5.1 poderá ser
aplicada cumulativamente com as penalidades previstas nos itens
13.5.4.2 e 13.5.4.3;

13.5.6 as sanções previstas neste título serão relevadas
na incidência dos incisos II e V do § 1º do art. 57 da Lei n. 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como na ocorrência de caso fortuito,
força maior ou fato do príncipe, em documentos contemporâneos às
suas ocorrências, desde que regularmente comprovados, motivo em
que a Contratada não responderá pelos prejuízos resultantes,
conforme preceitua o art. 393 do Código Civil;

13.5.7 o prazo para a defesa prévia das sanções previstas
no Contrato é de 5 (cinco) dias úteis, contados da regular notificação
da Contratada;

13.5.8 as multas, aplicadas após regular processo
administrativo e garantida a defesa prévia, serão efetivamente
recolhidas ao Tesouro Nacional, considerando a existência dos
valores glosados pelo TRE/AL;

13.5.9 na inexistência ou insuficiência de pagamentos
devidos pelo TRE/AL, incorrendo a Contratada nas sanções previstas
neste documento, será comunicada da abertura de instrução acerca
da aplicação de penalidade, podendo manifestar-se sobre a matéria
objeto do procedimento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

13.5.10 indeferidas as alegações apresentadas na defesa
prévia ou esgotadas o prazo previsto no item 13.5.7, sem
manifestação da Contratada, a autoridade competente aplicará a
penalidade cabível, respeitados os direitos previstos no capítulo XV
da Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal;

13.5.11 no caso de aplicação das multas previstas, após a
decisão da autoridade máxima, o TRE/Al emitirá Guia de
Recolhimento da União (GRU) no valor correspondente à multa, cujo
pagamento deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, após a regular notificação, sob pena de cobrança judicial;

13.5.12 caso o valor da multa não seja passível de
inscrição em dívida ativa, sujeitar-se-á a Contratada à aplicação de
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outra penalidade, respeitando-se, em qualquer hipótese, o devido
processo legal.

 

13.6 Da Rescisão
13.6.1 Constituem motivos para rescisão os constantes

no art. 78 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores.
 
13.7 Dos Recursos Administrativos
13.7.1 Relativamente aos recursos administrativos, a

Contratada sujeitar-se- á, subsidiariamente, às normas da Lei n.
8.666/93 e alterações posteriores.

 
13.8 Das Disposições Gerais
13.8.1 As normas de segurança constante deste Termo de

Referência não desobrigam a Contratada do cumprimento de outras
disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou
reclamações movidos por pessoas físicas ou jurídicos em decorrência
de negligência, imperícia ou imprudência no desenvolvimento dos
serviços.

Maceió (AL), 06 de julho de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário,
em 13/07/2020, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 13/07/2020, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0730801 e o código CRC 49C9B729.

0001437-74.2020.6.02.8000 0730801v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4694 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

Senhor SAD,
 
Diante conclusão do Termo de Referência (0730801) para

contratação de empresa de Vigilância Armada, encaminhamos o presente para
que Vossa Senhoria tenha conhecimento.

 
Para conclusão do referido TR é de fundamentel importância o

encaminhamento do presente para SETOR/SERVIDOR com conhecimento
apropriado em Planilhas, Mão de Obra e insumos que couber, pois nenhum
integrante dessa Comissão recebeu ou tem qualquer conhecimento dessa
materia.

 
Atenciosamente,
 
Comissão Para Contratação de Empresa Especializada em

Vigilância Armada
  

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário,
em 13/07/2020, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 13/07/2020, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0730807 e o código CRC 3B16B82B.

0001437-74.2020.6.02.8000 0730807v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de julho de 2020.
Em face do que consta da Informação 4694

(doc. 0730807), solicito pronuinciamento prévio da SEGEC
sobre o modelo de contratação proposto no TR apresentado
(doc. 0730801), que reproduz, quanto à abrangência dos
serviços, os parâmetros da atual contratação, não obstante os
debates internos sobre possível extensão do objeto, em feição
mais econômica (monitoramento), às demais unidades
cartorárias.

Por outro lado, deve-se ter em conta a necessidade
de capacitação de servidores da Unidade, razão pela qual,
solicito que, em autos apartados, seja formulado requerimento
nesse sentido, indicando, se possível, evento específico para a
preparação do quadro funcional dessa Unidade.

Solicito, por fim, considerando a expertise
dessa Unidade no trato da matéria, que seja prestado o
necessário apoio à equipe de planejamento, no que concerne
à elaboração das planilhas de formação de preços, necessárias
à instrução do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/07/2020, às 23:13, 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
0731436 e o código CRC 43662C38.

0001437-74.2020.6.02.8000 0731436v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2020.
 
Em complemento ao Despacho GSAD 0731436,

observa-se que a Informação nº 4694 (doc. 0730807) é
também subscrita por servidor não integrante do quadro da
SEGEC, o que deve ser considerado para efeito do pedido de
capacitação específica.

Nesse sentido, remeto os autos, em paralelo, à
SRACF, para que informe o rol de treinamentos realizados
pelos servidores integrantes da equipe de planejamento (Iuri
Araújo Souza, Marcos André Melo Teixeira e Carlos Antonio
Vieira Costa) e informe se há espaço orçamentário para
indicação de curso específico para elaboração de planilhas de
formação de preços em contratos terceirizados com cessão de
mão de obra, tendo em vista os atuais preços praticados para
eventos dessa natureza.

Também seguem os autos à SLC, para certificar a
vigência dos atuais contratos de vigilância armada.

Por fim, reitera-se à SEGEC o teor do Despacho
GSAD 0731436.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 17/07/2020, às 08:29, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0732611 e o código CRC 7B6DDCBA.

0001437-74.2020.6.02.8000 0732611v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4856 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhor Secretário,
 
Em atenção ao despacho SAD (0732611), informo, com base nos

registros existentes no Módulo Capacitação do SGRH, o rol das ações de
capacitações averbadas, nos últimos 8 anos, pelos servidores Iury Araújo
Souza, Marcos André Melo Teixeira e Carlos Antônio Vieira Costa, conforme
documento anexo (0733491).

No tocante à disponibilidade orçamentária para atender à
inscrição dos mencionados servidores em curso sobre o tema "planilhas de
formação de preços em contratos terceirizados com cessão de mão de obra",
com base numa média dos preços praticados no mercado com cursos dessa
natureza, podemos afirmar que ainda há verba suficiente para custeá-las,
esclarecendo que consideramos um curso com turma aberta (já que três
servidores não justificam a formação de uma turma incompany), bem como o
valor de inscrição individual de R$2.000,00 (dois mil reais), caso seja na
modalidade EAD, e de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), caso seja
presencial.

 
Cordialmente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 20/07/2020, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733368 e o código CRC D6E838A4.

0001437-74.2020.6.02.8000 0733368v9
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AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS 

MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA IURY ARAÚJO SOUZA CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA 
CURSO GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS -2012 TREINAMENTO SOBRE OS SEGUINTES SISTEMAS:CANDIDATURAS, 

HORÁRIO ELEITORAL, CANDEX E VVFOTO - 2012 
CURSO GESTÃO CONTRATUAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIAFI - 
2012 

SEMINÁRIO NACIONAL "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 
DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A 
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS" - 2012 

SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REGISTRO DE COMITÊ 
FINANCEIRO - 2012 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA - 2013 

CURSO DE SERVIR PARA LIDERAR - 2012 TREINAMENTO SOBRE SISTEMAS ELEITORAIS - CARGA DE SEÇÕES 
DE URNAS ELETRÔNICAS, GERENCIAMENTO E TOTALIZAÇÃO, 
TRANSPORTADOR, CONTINGÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE DADOS DA 
URNA - 2012 

GESTÃO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS - 2015 

CURSO INSPEÇÃO PREDIAL - 2012 CURSO DE SERVIR PARA LIDERAR - 2012 LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS (GESTÃO BRASIL - CURSO 
COMPLETO DE GESTÃO PÚBLICA - FOCO 2) - 2017 

I SIMPÓSIO DO MEIO AMBIENTE - 2013 TREINAMENTO SPCE-MÓDULO ANALISTA-ELEIÇÕES 2012 TEMAS POLEMICOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 2019 
ORÇAMENTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE OBRAS PÚBLICAS - 
2013 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA - 2013 1º CICLO DE DEBATES PÚBLICOS: LICITAÇÕES - 2019 

DIREITO ELEITORAL - ON LINE - 2014 FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS ELEITORAIS E  PRESTAÇÕES DE 
CONTAS NAS ELEIÇÕES 2014 

# NIVELAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - 2019 

ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE ORÇAMENTO DE OBRAS - 
2014 

DIREITO ELEITORAL - ON LINE - 2014  

SEMINÁRIO NACIONAL "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 
DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A 
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS" - 2015 

LINGUAGEM E TÉCNICA DA DECISÃO JUDICIAL- 2014  

ÁGUA E ENERGIA PARA UMA ARQUITETURA SUSTENTÁVEL - 
2015 

CURSO DE PORTUGUÊS JURÍDICO E REDAÇÃO OFICIAL - 2014  

ECONOMIA DE ENERGIA - 2015 PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE ACESSIBILIDADE - FOCO EM 
LIBRAS - 2014 

 

GESTÃO DE PROJETOS 01 COMO TRABALHAR COM PROJETOS - 
2015 

Digitação, Windows 8, Word 2013, Excel 2013, Excel 2013, Power 
Point 2013, Corel Draw X6, Aplicativos Comerciais, internet, 
Photoshop, Montagem e Manutenção, Redes Window8 - 2015 

 

POSTURA E IMAGEM PROFISSIONAL - 2015 EDUCAÇÃO FINANCEIRA - GESTÃO DE FINANÇAS PESSOAIS - 2016  
PLANEJAMENTO E LICITAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - 2016 WORKSHOP A ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E 

PROJETO BÁSICO NAS LICITAÇÕES - 2018 
 

GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA - 2017 

DIREITO ADMINISTRATIVO - 2018  

5º SIMPÓSIO DE GEOTECNIA DO NORDESTE - 2017 FUNDAMENTOS DOS CONTRATOS - 2018  
WORKSHOP A ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E 
PROJETO BÁSICO NAS LICITAÇÕES - 2018 

Turma: COMO PLANEJAR, FISCALIZAR E PROCESSAR A 
REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
CONFORME AS DIRETRIZES DA IN 5/2017 E DO RECENTE DECRETO 
9.507/2018 - 2019 
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MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA IURY ARAÚJO SOUZA CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA 
CURSO GESTÃO POR COMPETÊNCIAS - 2018 # NIVELAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - 2019  
NIVELAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - - 
2019 

TEMAS POLEMICOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 2019  

TEMAS POLEMICOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 2019 1º CICLO DE DEBATES PÚBLICOS: LICITAÇÕES - 2019  
1º CICLO DE DEBATES PÚBLICOS: LICITAÇÕES - 2019 GESTÃO ESTRATÉGICA - 2019  
VI ENOP - ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2019 

REFORMA TRABALHISTA – 2019  

PONTES DE MIRANDA E O DIREITO PROCESSUAL - 2019   
6º SIMPÓSIO DE GEOTECNIA DO NORDESTE - 2019   
GESTÃO DE RISCO NO SETOR PÚBLICO - 2019   
COSO, COBIT E ITIL: GOVERNANÇA DE TIC - 2019   
IN COMPANY ONLINE PLANILHA DE CUSTOS, OS DESAFIOS DE 
SUA COMPREENSÃO E OS IMPACTOS DA REFORMA 
TRABALHISTA - 2020 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2020.
À SAD,
Informando que o contrato nº 22/2015 tem vigência

até o dia 15/12/2020 e o contrato nº 18/2015 até o dia
10/11/2020.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/07/2020, às 18:18, 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
0733724 e o código CRC 6B50D971.

0001437-74.2020.6.02.8000 0733724v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2020.
 
 
À SEGEC
À Equipe de Planejamento (contratos de vigilância

armada)
 
Prezada Senhora, Prezados Senhores,
 
Encaminho os presentes autos, para ciência da

solicitação de participação, dos membros da equipe de
planejamento, referente à contratação de vigilância armada
para este Regional, no curso "Planilha de Custos, Revisão,
Reajuste e Repactuação de Contratos Administrativos",
objeto do Procedimento SEI nº 0006663-60.2020.6.02.8000,
totalmente online, nos dias 20 e 21/08/2020.

 
Ressalto, ainda, que referido curso será ministrado

pelo professor João Luiz Domingues, que apresentou para o
TRE/AL, recentemente, curso semelhante (de 26 a
29/05/2020), IN COMPANY ONLINE PLANILHA DE CUSTOS,
OS DESAFIOS DE SUA COMPREENSÃO E OS IMPACTOS DA
REFORMA TRABALHISTA, sendo muito bem sucedido,
gerando grande satisfação aos servidores participantes, sendo
uma ótima oportunidade para o aprendizado, bem
como dirimir as dúvidas relacionadas à confecção da planilha
de formação de preços, da pretendida contratação. 

 

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2020, às 08:48, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735205 e o código CRC A0190A2A.

0001437-74.2020.6.02.8000 0735205v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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TERMO DE REFERÊNCIA

PRIMEIRA REVISÃO - SEGEC
 
 
1. DO OBJETO
 
1.1 Contratação de pessoa jurídica para prestação de

serviço continuado de Vigilância armada nas dependências dos
imóveis localizados no município de Maceió- Alagoas –, que
compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os
insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à
execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos nos anexos deste documento.

1.2 Para o contratante dos serviços, deve existir a
racionalização dos recursos de segurança, com eventuais economias
financeiras, muitas vezes permitindo que, com um número reduzido
de homens, seja garantido um nível satisfatório de segurança.

 
2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
 
2.1 A contratação de empresa especializada para

prestação dos serviços de vigilância patrimonial armada, por meio,
inclusive, de rondas internas utilizando bastão de rondas, para os
imóveis sob responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas  (TRE/AL), sediados no município de Maceió/AL, visa
resguardar a integridade do patrimônio institucional e humano desse
órgão, buscando não só evitar a depredação, a violação, a evasão e a
apropriação indébita dos bens públicos, como também assegurar a
incolumidade de autoridades, de seus servidores e público usuário.

 
3. LEGISLAÇÃO E NORMAS
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● a Lei nº 10.520/2002, que institui a modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras providências;

● o Decreto nº 10.024, que regulamenta a Lei nº
10.520/2002;

● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública;

● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública;

● a Lei nº 7.102/1983, que dispõe sobre segurança para
estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de
vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências;

● a Portaria DPF nº 3.233/2012, que dispõe sobre as
normas relacionadas às atividades de Segurança Privada;

● a Portaria SEGES/MP nº 213/2017, que dispõe sobre os
valores limites para contratação de serviços de vigilância e de
limpeza e conservação pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais (Sisg);

● o Caderno Técnico, elaborado pela elaborado pela
Secretaria de Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MP), apresentando Estudo sobre a
Composição dos Custos do Valores Limites para os Serviços de
Vigilância;

● a Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017 e seus
anexos, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito
da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

● o Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de
Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MP), sobre Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial;
e

● a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com registro
no MTE sob número AL000039/2019, celebrada entre o Sindicato
das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Alagoas e o
Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do
Estado de Alagoas.

 
4. DETALHAMENTO DO SERVIÇO A SER

EXECUTADO
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4.1 Do quantitativo de Postos 
 

-  01 (um) posto de vigilância armada diurna e 01 (um) posto de
vigilância armada noturna para os imóveis onde funcionam o Fórum
Eleitoral de Maceió e Galpão de Urnas, a antiga sede do Tribunal
(Praça Sinimbu), atualmente em reforma, bem como para os três
galpões (interligados) utilizados pelas Seções de Almoxarifado e
Patrimônio, desde que seja utilizado bastão controlador de ronda com
software de instalação e gerenciamento compatível Sistema
Operacional Windows e incluso 10 bótons, para comprovação efetiva
da realização das rondas, 01 (um) bastão para cada unidade;
- pelo menos 02 (dois) postos de vigilância armada diurna e 02 (dois)
posto de vigilância armada noturna para o Edifício Arnon de Mello,
atual sede do TRE/AL, em razão do grande número de autoridades
que ali transitam, bem como considerando o termo de convênio
firmado entre o Banco do Brasil e este Regional, devendo, ainda,
considerar o estacionamento anexo e a necessidade de utilização
de bastão controlador de ronda com software de instalação e
gerenciamento compatível Sistema Operacional Windows e incluso
10 bótons, para comprovação efetiva da realização das rondas, 01
(um) bastão.

 
4.2 Da frequência e periodicidade 
 

4.2.1  É de suma importância manter os imóveis abaixo
relacionados sob vigilância privada, ininterruptamente, 24h (vinte e
quatro horas) por dia, diariamente, inclusive nos finais de semana e
feriados;
4.2.2 Os postos de serviço a serem preenchidos por vigilante,
funcionarão todos os dias da semana (de segunda a domingo),
cobrindo às 24h (vinte e quatro) horas do dia, no regime noturno de
12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso)
e regime diurno de 12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis
horas de descanso). 
 
4.3 Da Localização dos Postos, da Escala e dos Horários de
Execução do Serviço

Quadro 1 - Local: Antiga Sede (Praça Visconde de Sinimbu)

Estimativa das Quantidades

Descrição do
Serviço Escala de Trabalho

Horário
do Quantidade

de Postos
Número
de
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Serviço Turno de Postos Vigilantes

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
diurna.

12 horas diurnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
07h00
às
19h00

01 02

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas noturnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
19h00
às
07h00

01 02

 

Quadro 2 - Local: Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro e Galpão de
Urnas (Av. Fernandes Lima - Farol)

Estimativa das Quantidades

Descrição do
Serviço Escala de Trabalho

Horário
do
Turno

Quantidade
de Postos

Número
de
Vigilantes

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
diurna.

12 horas diurnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
07h00
às
19h00

01 02

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas noturnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
19h00
às
07h00

01 02

 

Quadro 3 - Local: Galpões do Almoxarifado e Patrimônio (Av. Menino Marcelo
- Serraria)

Estimativa das Quantidades

Descrição do
Serviço Escala de Trabalho

Horário
do
Turno

Quantidade
de Postos

Número
de
Vigilantes

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,

12 horas diurnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x

das
07h00
às 01 02
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armada,
diurna. 36 (trinta e seis) horas. 19h00

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas noturnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
19h00
às
07h00

01 02

 

Quadro 4 - Local: Edifício Arnon de Mello (Av. Aristeu de Andrade, 377 -
Farol)

Estimativa das Quantidades

Descrição do
Serviço Escala de Trabalho

Horário
do
Turno

Quantidade
de Postos

Número
de
Vigilantes

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
diurna.

12 horas diurnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
07h00
às
19h00

02 04

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas noturnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
19h00
às
07h00

02 04

 
4.4 Da metodologia de prestação do serviço nos

postos 
 
4.4.1 Em decorrência do tamanho da área a ser

protegida, e/ou por razões de especificações nas atividades de
segurança, é necessário que o vigilante saia circulando pela área,
fazendo inspeções e averiguações, com objetivos de manutenção do
grau de segurança, determinado no plano de segurança.

4.4.2 Esta atividade é denominada de ronda da vigilância.
O conceito da ronda está baseado na capacidade que os recursos
humanos têm de poderem se movimentar, e constitui-se uma
atividade operacional, pela qual os vigilantes da segurança
patrimonial, circulam pelas áreas e instalações físicas, numa rotina
de fiscalização e de inspeções periódicas.

4.4.3 Uma vez definida a utilização do sistema de ronda
dos vigilantes, o ponto de partida para a implantação desse sistema,
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é a definição dos trajetos a serem percorridos pelos vigilantes.
4.4.4 Em seguida, devem ser distribuídos os pontos de

controle para a fiscalização e inspeção, após então devem ser
definidos os eventos a serem monitorados durante o percurso e nos
pontos de controle.

4.4.5 Finalmente, o homem de segurança deverá tomar
conhecimento dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem
seguidos, nas suas rotinas de averiguações e inspeções no percurso
de ronda (ex. o que fazer quando se deparar com uma situação
anômala).

4.4.6 Nos pontos estabelecidos para a passagem dos
vigilantes e realização das verificações e inspeções, ao longo dos
percursos de ronda, além de marcar presença e observar, os
vigilantes devem colher informações sobre eventos anormais,
eventos suspeitos e em desconformidades com os padrões de
funcionamento dos locais.

4.4.7 A implantação de postos de vigilância com ronda,
permite que o vigilante aumente a abrangência de sua atuação,
garantindo assim a segurança de uma maior área nas instalações
físicas que ele esta alocado para proteger.

 
4.5 Utilização dos sistema de rondas
 
4.5.1 Para utilização do sistema de ronda, deve ser

especificado o processo administrativo deste.
4.5.2 O ponto de partida para a implantação desse

sistema, é a definição dos trajetos a serem percorridos pelos
vigilantes. Em seguida, devem ser distribuídos os pontos de controle,
onde serão instalados os buttons, para a fiscalização e inspeção, após
então devem ser definidos os eventos a serem monitorados durante o
percurso e nos pontos de controle.

4.5.3 Finalmente, o homem de segurança deverá tomar
conhecimento dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem
seguidos, nas suas rotinas de averiguações e inspeções no percurso
de ronda.

 
4.6 Das atribuições do vigilante 
 
4.6.1 São atribuições do vigilante:
I. Vigiar as dependências de propriedade da contratante,
com a finalidade de prevenir, controlar e combater
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delitos como porte ilícito de armas e munições e outras
irregularidades;
II. Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e
pelo cumprimento das leis e regulamentos;
III. Recepcionar e controlar a movimentação de pessoas
em áreas de acesso livre e restrito, identificando-as,
averiguando pretensões, e, se necessário, prestando
informações ao público que estiver entrando ou saindo
das dependências da contratante;
IV. Fiscalizar as pessoas e cargas que ingressam e saem
das dependências da contratante, bem como o
patrimônio dessa;
V. Escoltar pessoas e mercadorias, se necessário, dentro
do local de prestação do serviço;
VI.Controlar objetos e cargas;
VII. Vigiar parques e reservas florestais, se pertencentes
à contratante, combatendo inclusive focos de incêndio;
VIII. Vigiar presos, se estiverem nas áreas de domínio da
contratante;
IX. Comunicar-se, de forma discreta, via rádio HT ou
telefone;
X. Comunicar imediatamente à Administração, bem como
ao responsável pelo posto, qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam
adotadas as providências de regularização necessárias;
XI. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas
imediações do posto, adotando as medidas de segurança
conforme orientação recebida da Administração, bem
como as que entenderem oportunas;
XII. Permitir o ingresso nas instalações somente de
pessoas previamente autorizadas e identificadas com
crachá, abordando somente aquelas que não estejam
identificadas ou apresentem atitude suspeita;
XIII. Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas
instalações, identificando o motorista e anotando a placa
do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a estacionar
seus carros particulares na área interna da instalação,
mantendo sempre os portões fechados;
XIV. Controlar rigorosamente a entrada e saída de
pessoas e de veículos após o término de cada expediente
de trabalho (fora do horário de funcionamento das
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unidades), anotando situações fora da normalidade,
adotando as medidas de segurança conforme orientação
recebida da contratante, bem como as que entenderem
oportunas;
XV. Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão)
assumindo o posto, quando da rendição, todas as
orientações recebidas e em vigor, bem como eventual
anomalia observada nas instalações e suas imediações;
XVI.Comunicar à contratante todos os acontecimentos
entendidos como irregulares e que possa vir a
representar risco para o patrimônio do Tribunal, inclusive
aqueles de ordem funcional, para que se adote as
providências de regularização necessárias;
XVII. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas
ocorrências de ordem policial dentro das instalações da
Administração, facilitando a atuação daquelas, inclusive
na indicação de testemunhas presenciais de eventual
acontecimento;
XVIII. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e
assemelhados às instalações, sem que estes estejam
devida e previamente autorizados pela Administração;
XIX. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial
junto ao Posto e imediações, que implique ou ofereça
risco à segurança dos serviços e das instalações;
XX. Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto,
comunicando o fato à Administração no caso de
desobediência;
XXI. Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos
estranhos ao local, de bens de servidores, de empregados
ou de terceiros;
XXII. Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a
orientação recebida da Administração verificando as
dependências das instalações, adotando os cuidados e
providências necessários para o perfeito desempenho das
funções e manutenção da tranqüilidade;
XXIII. Assumir diariamente o posto, devidamente
uniformizado, barbeado, de cabelos aparados, limpos e
com aparência pessoal adequada;
XXIV. Manter-se no posto, não devendo se afastar de
seus afazeres, principalmente para atender a chamados
ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não
autorizados; e
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XXV. Registrar e controlar, juntamente com a
Administração, diariamente, a frequência e a
pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências do
posto onde estiver prestando seus serviços. Ademais,
visando à adequada consecução da atividade de
vigilância, esta Administração entende que os
funcionários alocados pela contratada deverão:
a) Manter afixado no posto, em local visível, o número do
telefone da Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de
Bombeiros, dos responsáveis pela administração da
instalação e outros de interesse, indicados para o melhor
desempenho das atividades;
b) Zelar, pela apresentação pessoal, mantendo as unhas e
cabelos limpos e aparados, sapatos e coturnos
engraxados, uniforme limpo e bem apresentável, barbear-
se diariamente, apresentar-se com os cabelos curtos ou
presos, usar maquiagem suave e jóias discretas;
c) Apresentar postura atenta e impecável, o que significa
não se encostar a paredes e pontos de apoio, evitar
manter as mãos nos bolsos, bem como permanecer de
costas para o público;
d) Responsabilizar-se pela manutenção, em boas
condições de uso, dos móveis e equipamentos, em
especial os de proteção contra incêndio, instalados no seu
posto de serviço/guarita;
e) Zelar pela ordem, segurança e limpeza do seu local de
trabalho;
f) Obedecer às normas internas deste Tribunal;
g) Registrar diariamente a sua frequência, através de
ponto eletrônico;
h) Permanecer nos seus postos, não devendo se afastar
de seus afazeres, principalmente para atender chamados
ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros que não sua
chefia (e/ou preposto), exceto para realizar as rondas
noturnas, periódicas e programadas;
i) Ao efetuar as rondas noturnas, nos horários
estabelecidos pela Administração contratante, verificar
todas as áreas internas e externas aos prédios, como vias
de acesso, garagens e pátios,
j) Efetuar, mediante anuência do “revistado”, revista
privada em bolsas ou sacolas quando julgar conveniente e
necessário, solicitando ao transeunte abrir sua própria
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bolsa, em abordagem discreta, com polidez e respeito;
k) Fechar as entradas e saídas em situações de risco,
quando julgar necessário, a fim de proteger a
comunidade interna;
l) Nos horários preestabelecidos para funcionamento das
unidades, salvo exceções, abrir e fechar os portões e as
portas dos imóveis sob sua responsabilidade, e proceder
regularmente a vistoria, constatando a ausência de
pessoas estranhas, abrindo e fechando as portas e
janelas, ligando e desligando chaves de circuitos elétricos
e aparelhos em geral, etc.;
m) Organizar filas, quando houver necessidade;
n) Auxiliar deficientes físicos a movimentarem-se pelo
órgão contratante;
o) Tomar as medidas necessárias para evitar danos,
baseando-se nas circunstâncias observadas e valendo-se
da autoridade outorgada pela função;
p) Acionar a ativação e desativação do sistema de
alarmes dos prédios nos horários pré-estabelecidos;
q) Monitorar câmeras de segurança instaladas nos
prédios, se houver;
r) Prestar as informações que possibilitem a punição dos
infratores;
s) Redigir e assinar diariamente o livro de ocorrências
referente ao seu posto de trabalho; e
t) Notificar à Administração, a existência de lâmpadas
queimadas, luzes acesas, equipamentos ligados ou
danificados, portas e janelas abertas, vazamentos de água
ou gás e princípios de incêndio, verificando as condições
de segurança.

 
4.7 Dos Requisitos Profissionais do Vigilante
 
4.7.1 A prestação do serviço de vigilância deverá ser

executada por profissionais qualificados nos termos da Lei nº
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/1983 e suas
alterações, como também de acordo com as normas impostas pela
Portaria DPF nº 3.233/2012, os quais deverão ser registrados no
Departamento de Polícia Federal, onde comprovarão preencher os
seguintes requisitos:

I. ser brasileiro;
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II. ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;
III. ter instrução correspondente à quarta série do

primeiro grau;
IV. ter sido aprovado em curso de formação de vigilante,

realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado;
V. ter sido aprovado em exame psicotécnico e de saúde

física e mental;
VI. não ter antecedentes criminais registrados; e
VII. estar quite com as obrigações eleitorais e militares.
4.7.2 Convém ressaltar que a atividade de vigilância

(CBO nº 5.173.30) não se confunde com as atividades de porteiro,
vigia e afins (CBOs da família nº 5.174), as quais, nos termos da
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do
Trabalho, recepcionam e orientam visitantes e hóspedes. Zelam pela
guarda do patrimônio observando o comportamento e movimentação
de pessoas para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e outras
anormalidades. Controlam o fluxo de pessoas e veículos
identificando-os e encaminhando-os aos locais desejados. Recebem
mercadorias, volumes diversos e correspondências. Fazem
manutenções simples nos locais de trabalho.

4.7.3 Os vigilantes, por sua vez, nos termos da CBO,
Vigiam dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de
prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e
munições e outras irregularidades; zelam pela segurança das
pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos;
recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de
acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio;
escoltam pessoas e mercadorias. Controlam objetos e cargas; vigiam
parques e reservas florestais, combatendo inclusive focos de
incêndio; vigiam presos. Comunicam-se via rádio ou telefone e
prestam informações ao público e aos órgãos competentes.

4.7.4 Será assegurado ao vigilante, pelos instrumentos
legais supracitados:

I. às expensas do empregador a que se vincular, uniforme
especial aprovado pela Ministério da Justiça, o qual deve ser usado
somente quando em efetivo serviço;

a) das especificações do uniforme constará apito com
cordão, emblema da empresa, e plaqueta de identificação do
vigilante, autenticada pela empresa e com validade de 06 (seis)
meses, contendo o nome, número de registro na Delegacia Regional
do Trabalho do Ministério do Trabalho e fotografia tamanho 3x4 do
vigilante.
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II. quando em serviço, e no local de trabalho, portar
revólver calibre 32 ou 38 e utilizar cassetete de madeira ou de
borracha;

III. seguro de vida em grupo, feito pela empresa
empregadora; e

IV. prisão especial por ato decorrente do exercício da
atividade de vigilância.

4.7.5 Ademais, os empregados da empresa especializada,
alocados para a prestação dos serviços, deverão ser devidamente
habilitados, selecionados - observando-se qualidades, habilidades e
competências pessoais como a facilidade de comunicação, a
interação social, a boa argumentação verbal e escrita, a organização,
a agilidade e disposição para o trabalho, o autodomínio, a discrição e
o sigilo, o espírito de equipe, e o respeito e a polidez necessários para
relacionar-se com servidores e público em geral - e rigorosamente
preparados.

 
4.8 Dos Locais de Realização do Serviço
 
O serviço será prestado nos imóveis sob responsabilidade

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), sediados no
município de Maceió/AL, descritos no item 4.3.

 
4.9 Do Auxílio-Transporte, Auxílio-

Refeição/Alimentação
 
4.9.1 Mensalmente, deverá ser fornecido aos

empregados, vales-transporte e vales-alimentação/refeição, cujos
valores deverão ser aqueles estipulados em Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho;

4.9.2 A entrega dos vales-transporte e vales-
alimentação/refeição deverá ser realizada nas dependências do
TRE/AL onde os empregados exerçam suas atividades laborais;

4.9.3 A contratada deverá obedecer, quanto à data de
entrega e à quantidade dos auxílios, ao disposto em Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho da categoria;

4.9.4 A Contratada deverá controlar o fornecimento dos
auxílios-transporte e auxílios alimentação/refeição, e o comprovante
de fornecimento deverá conter as seguintes informações: nome e
registro do empregado, lotação, data de fornecimento, quantidade
fornecida, valor total fornecido e mês de competência;
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4.9.5 O comprovante de fornecimento dos auxílios deverá
ser feito, no mínimo, em 2 (duas) vias, sendo que 1 (uma) deverá ser
entregue ao fiscal do Contrato juntamente com o pedido de
pagamento de fatura;

4.9.6 A concessão de outros benefícios deve obedecer ao
disposto em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho da
categoria; 

4.10 Do preposto
4.10.1 A CONTRATADA deverá indicar, mediante

declaração, um preposto, aceito pela fiscalização, durante o período
de vigência do contrato, para representá-la administrativamente,
sempre que for necessário. Na declaração deverá constar o nome
completo, número do CPF e do documento de identidade, além dos
dados relacionados à sua qualificação profissional.

4.10.2. O preposto deverá se apresentar à respectiva
unidade fiscalizadora em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do
contrato, para firmar, juntamente com os servidores designados para
esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao
assentamento das principais ocorrências durante a execução do
contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à
implantação de postos e execução do contrato relativos à sua
competência.

4.10.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as
questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.

4.10.4. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto
à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e
Medicina do Trabalho.

4.11 Fornecimento de uniformes
4.11.1 A CONTRATADA deverá providenciar para que os

profissionais indicados apresentem-se no local de prestação dos
serviços trajando uniformes fornecidos às expensas da empresa. Os
uniformes deverão ser aprovados previamente pela Fiscalização da
CONTRATANTE e conter as características básicas constantes do
ANEXO III - INSUMOS DIVERSOS.

4.11.2. O primeiro conjunto de uniforme deverá ser
entregue dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar do início da
prestação dos serviços.

4.11.3. A quantidade de itens dos uniformes estimada nas
tabelas refere-se ao previsto para o período de um ano, porém,
deverá ser fornecida a metade a cada seis meses, exceto para
eventual item com quantidade anual igual a 1 (um), que deverá ser
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fornecido no início da execução contratual e no início de cada período
prorrogado, se houver.

4.11.4. Todos os itens do conjunto de uniformes estarão
sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela,
poderão ser substituídos, caso não correspondam às especificações. 

4.11.5 Poderão ocorrer eventuais alterações nas
especificações dos uniformes, quanto a tecido, cor, modelo, desde
que previamente aceitas pela FISCALIZAÇÃO.

4.11.6. Os uniformes deverão ser entregues aos
empregados mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser
entregue à CONTRATANTE, sempre que solicitado pela
FISCALIZAÇÃO.

4.11.7. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao
ocupante do posto de trabalho.

4.11.8. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado
o uniforme usado, quando da entrega dos novos.

 
5. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A

QUANTIDADE DE SERVIÇO A SER CONTRATADO
 
5.1 A demanda foi estabelecida considerando os pontos

de acesso vulneráveis às dependências da antiga Sede do TRE/AL,
atual Sede do TRE/AL, dos Galpões do Almoxarifado e Patrimônio do
TRE/AL e do Fórum Eleitoral de Maceió.

5.2 Assim, concluiu-se que 10 (dez) postos de serviços
providos de vigilantes armados – serão suficientes para atender a
demanda dos locais.

 
6. UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O

SERVIÇO
 
6.1 Os serviços de vigilância patrimonial, conforme item

1, alínea b), do Anexo VI-A da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, devem
ser contratados pelo preço mensal de cada posto de vigilância
requerido, limitando-se aos valores máximos estabelecidos na
Portaria SEGES/MP 213/2017.

6.2 Para o Estado de Alagoas a Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) de 2019, com número de registro no MTE
AL000039/2019, considerando, portanto, em seus cálculos,
benefícios e direitos dos trabalhadores que foram suprimidos
pela reforma da CLT, bem como, pela nova CCT dessa categoria,
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celebrada em 13/08/2019, ainda vigente, utilizada para embasar a
Planilha de Custos e Formação de Preços desta contratação.

6.3 As recentes alterações dos direitos trabalhistas
(supressão do DSR na jornada 12x36h, redução do intervalo
intrajornada, permissão de indenização desse intervalo em
detrimento de seu gozo e reposição do posto por outro funcionário,
etc) e nas metodologias de cálculos (comparando-se as fórmulas
aplicadas no referido caderno técnico àquelas propostas pela IN
05/2017), compensam, no que tange aos custos da contratação para a
Administração, o aumento da remuneração básica dado pela nova
CCT à categoria,  de tal forma que os preços totais mensais - para os
postos diurno e noturno, respectivamente - devem ficar entre os
limites mínimos e máximos estabelecidos no caderno técnico, os
quais, ressalta-se, consideram apenas as condições ordinárias de
contratação, não incluindo necessidades excepcionais na execução
do serviço.

 
7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA

CONTRATADA
 
O Caderno de Logística do Ministério do Planejamento,

0660303, por sua vez, destaca que a contratada deverá:
a) para todos os efeitos legais, responsabilizar-se perante

o órgão contratante e terceiros, pelos atos e omissões praticados por
seus empregados no desempenho de suas funções;

b) comprovar a formação técnica específica da mão de
obra oferecida, por meio de Certificado de Curso de Formação de
Vigilantes, expedido por instituição devidamente habilitada e
reconhecida;

c) implantar, imediatamente após o recebimento da
autorização de início dos serviços, a mão de obra nos respectivos
Postos de Vigilância contratados;

d) informar, em tempo hábil, qualquer motivo que atrase
ou a impeça de assumir o posto conforme o estabelecido;

e) fornecer uniformes e equipamentos à mão de obra
envolvida, conforme a descrição e quantidades estipuladas no Anexo
III, deste Termo de Referência;

f) apresentar à Administração a relação de armas e
cópias autenticadas dos respectivos Registro de Arma e Porte de
Arma, que serão utilizadas pela mão de obra alocada nos postos;

g) fornecer as armas, munição e respectivos acessórios
ao vigilante no momento da implantação dos postos;
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h) oferecer munição de procedência direta de fabricante,
não sendo permitido em hipótese alguma o uso de munições
recarregadas;

i) prever toda a mão de obra necessária para garantir a
operação dos postos, nos regimes contratados, obedecidas as
disposições da legislação trabalhista vigente;

j) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de
toda mão de obra oferecida para atuar nas instalações da
Administração;

k) efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em
caráter imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a
prorrogação da jornada de trabalho (dobra);

l) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões
desejados, para atender a eventuais acréscimos solicitados pela
Administração, bem como impedir que a mão de obra que cometer
falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou
retorne às instalações;

m) atender de imediato às solicitações de substituição da
mão de obra, qualificada ou entendida como inadequada para a
prestação dos serviços;

n) instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar
as orientações da Administração, inclusive no que se refere ao
cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
Trabalho;

o) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade
observada nos postos das instalações onde houver prestação dos
serviços;

p) inspecionar os postos, por meio de seus supervisores,
no mínimo 1 (uma) vez por semana, em dias e períodos (diurno das
7h/15h e noturno das 15h/23h) alternados; e

q) cientificar seus vigilantes de que a arma deverá ser
utilizada somente em legítima defesa, própria ou de terceiros, e na
salvaguarda do patrimônio da Administração, após esgotados todos
os outros meios para a solução de eventual problema.

 
8. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, CONTA

CORRENTE VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE
OBRIGAÇÕES

 
8.1 A Garantia de Execução
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8.1.1 Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data da
assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual
atualizado do Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo
da folha de pagamento dos empregados da Contratada que venham a
participar da execução dos serviços contratados, nos termos do
artigo 56 da Lei n. 8.666/93.

8.1.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a
modalidade escolhida, o pagamento de:

i. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do
não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

ii. prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do Contrato;

iii. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
Contratada; e

iv. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer
natureza, não honradas pela Contratada.

8.1.3 Não serão aceitas garantias em cujos termos não
constem expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d”
do item imediatamente anterior.

8.1.4 A inobservância do prazo fixado para apresentação
da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento).

8.1.5 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza
a Administração a promover a rescisão do Contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666/1993.

8.1.6 Será considerada extinta a garantia:

a. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cláusulas do Contrato;

b. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

 
8.2 Conta-Depósito Vinculada para a Quitação de

Obrigações Trabalhistas
 
8.2.1 Será utilizada conta-depósito vinculada para a
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quitação de obrigações trabalhistas nos termos dos Anexos XII e XII-
A da IN SEGES/MP n. 05/2017 e  do respectivo Caderno de Logística
editado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

8.2.2 As provisões realizadas pelo Contratante para o
pagamento dos encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da
contratada, serão destacadas do valor mensal do Contrato e
depositados em conta vinculada, em instituição bancária oficial,
bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa.

8.2.3 A movimentação da conta vinculada ocorrerá
mediante autorização do Contratante, exclusivamente para o
pagamento dessas obrigações.

8.2.4 O montante do depósito vinculado será igual ao
somatório dos valores das seguintes previsões:

i. 13º (décimo terceiro) salário;
ii. férias e um terço constitucional de férias;
iii. multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem

justa causa; e
iv. impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

8.2.5 O Contratante firmará acordo de cooperação com
instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura
da conta-depósito vinculada;

8.2.6 A assinatura do Contrato de prestação de serviços
entre o Contratante e a empresa vencedora do certame será
precedida dos seguintes atos:

8.2.7 Solicitação do Contratante, mediante oficio à
instituição bancária oficial, de abertura de conta-depósito vinculada,
bloqueada para movimentação, no nome da empresa;

8.2.8 Assinatura, pela Contratada, no ato da
regularização da conta-depósito vinculada, de termo específico da
instituição financeira oficial que permita o Contratante ter acesso
aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores
depositados à autorização da Administração.

8.2.9 O saldo da conta vinculada será remunerado pelo
índice da poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde
que obtenha maior rentabilidade;

8.2.10 Os valores referentes às provisões de encargos
trabalhistas mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão
de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa;

8.1.11 Os percentuais incidentes sobre a remuneração
serão aqueles previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017
SEGES/MP.

8.2.12 Deverá ser assinado pela Contratada documento
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de autorização para a criação de conta vinculada nos termos do
inciso I, § 1° do art. 18 da IN 05/2017-SEGES/MP;

8.2.13 A Contratada poderá solicitar a autorização do
Contratante para utilizar os valores da conta vinculada para o
pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados,
ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes condições:

i. parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários,
quando devidos;

ii. parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de
férias, quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao
Contrato;

iii. parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários
proporcionais, férias proporcionais e à indenização compensatória
porventura devida sobre o FGTS, quando da demissão de
empregado vinculado ao Contrato;

iv. ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas
rescisórias; e

v. o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a
comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os
encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço
contratado.

8.2.14 Para a liberação dos recursos da conta vinculada,
para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos
empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, a Contratada
deverá apresentar ao Contratante os documentos comprobatórios da
ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento;

8.2.15 O Contratante expedirá, após a confirmação da
ocorrência da indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a
autorização para a movimentação, encaminhando a referida
autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de cinco
dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos
comprobatórios da empresa;

8.2.16 A autorização de que trata o subitem anterior
deverá especificar que a movimentação será exclusiva para a
transferência bancária de conta corrente  dos trabalhadores
favorecidos;

8.2.17 A Contratada deverá apresentar ao Contratante,
no prazo máximo de três dias, o comprovante das transferências
bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

8.2.18 O saldo remanescente da conta vinculada será
liberado à Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na
presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços
contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos
trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.
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9. Obrigações do TRE/AL 
 
9.1 Celebrado o Contrato, o Tribunal Regional Eleitoral

de Alagoas ficará obrigado a:
9.1.1 efetuar o pagamento, de acordo com as condições

de preço e prazo estipuladas no instrumento contratual;
9.1.2 promover, em conformidade com os artigos 66 e 67

da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, o acompanhamento e a
fiscalização da execução do Contrato a partir da data inicial de
vigência deste, por intermédio de servidor especialmente designado
para esse fim, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, o qual
deverá anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar
à Contratada a ocorrência de qualquer fato que, a seu critério, exija
medidas corretivas por parte da mesma;

9.1.3 orientar os empregados sobre os programas
sustentáveis existentes no TRE/AL. 

9.1.4 comunicar prontamente à Contratada toda e
qualquer anormalidade verificada que interfira na execução do
Contrato, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil; 

9.1.5 permitir aos empregados da Contratada, que
estejam devidamente identificados, acesso às suas dependências,
possibilitando-lhes o desempenho de suas atribuições; e

9.1.6 determinar, ante a especificidade da contratação,
que sua fiscalização seja exercida obrigatoriamente por servidor
ocupante do cargo de Agente de Segurança.

 
10.CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAMENTO DA

PROPOSTA
 
10.1 Os serviços objeto deste Termo de Referência, tendo

em vista as suas peculiaridades e natureza, serão licitados em seu
valor global, somados os custos totais da contratação, conforme
planilha de custos e formação de preços, constante no Anexo IV
deste Termo de Referência.

10.2 Será considerada vencedora do certame a licitante
que, após a análise da proposta de preço e dos documentos de
habilitação, atendidas as exigências do edital, houver ofertado o
menor preço para a execução do objeto da licitação, pelo período
inicial de 12 (doze) meses.
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10.3 A realização deste procedimento na modalidade
pregão, na forma eletrônica, com julgamento pelo preço global,
abrangendo os custos totais com os Postos de Trabalho, justifica-se
em razão dos serviços serem destinados ao objeto comum “vigilância
e controle de acesso”. Por isso, contratados junto à uma única
empresa permite um maior rendimento dos serviços e ganho 
gerencial centralizado, bem como atividades mais dinâmicas, o que
implica inúmeras vantagens para a Administração no tocante à
responsabilidade e segurança ao patrimônio público.

10.4 Do contrário, caso os itens fossem adjudicados a
várias empresas, a responsabilidade pela segurança ficaria
prejudicada, uma vez que a Administração não teria como
estabelecer responsabilidade individualizada a cada Contratada,
prejudicando a finalidade maior “vigilância e controle de acesso”, em
última análise, prejudicando a própria segurança pública e
patrimonial.

 
11. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO
 
11.1 As pessoas jurídicas interessadas em participar do

certame licitatório que tenha por fim a contratação do objeto deste
Termo de Referência deverão satisfazer as seguintes condições
mínimas de regularidade fiscal, de capacidade técnica e de
habilitação:

11.1.1 estar regular junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), podendo comprovar por meio do Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

11.1.2 estar regular junto à Seguridade Social, podendo
comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF);

11.1.3 estar regular junto à Dívida Ativa da União,
podendo comprovar por meio do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF);

11.1.4 estar regular junto à Fazenda Pública Federal,
podendo comprovar por meio do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF);

11.1.5 declarar, com base nas disposições do edital de
licitação, o cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, conforme
prescreve o art. 27, V, da lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999;

11.1.6 declarar, com base nas disposições do edital de
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licitação, a inexistência de fato superveniente impeditivo à sua
habilitação no certame;

11.1.7 declarar, com base nas disposições do edital de
licitação, a conformidade com as especificações do objeto do certame
decorrente deste Termo de Referência;

11.1.8 declarar, para o fim de assegurar a “preferência
de contratação” como critério de desempate, se é microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), com fundamento na Lei
Complementar n. 123/2006 (Estatuto das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte), de 14 de dezembro de 2006;

11.1.9 declarar, com fundamento no Acórdão TCU n.
950/2007 – Plenário, de 23/05/07, publicado no DOU de 28/05/2007,
que não incluiu percentuais ou  itens na planilha de custos e
formação de preços ou em sua proposta comercial objetivando o
ressarcimento de supostos gastos com os impostos diretos IRPJ
(Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido);

11.1.10 apresentar cópia autenticada do ato constitutivo,
estatuto, ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, apresentar, ainda, documentos  de eleição de seus
administradores;

11.1.11 disposição prevendo condições de habilitação
econômico-financeira nos seguintes termos:

i. balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral
- LG, Liquidez Corrente - LC, e Solvência Geral - SG superiores
a 1 (um);

ii. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante -
Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros
e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da
contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis do último exercício social;

iii. comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratação, por meio da apresentação
do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há
mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

iv. declaração do licitante, acompanhada da relação de
compromissos assumidos, conforme modelo constante do
Anexo VII-E, da IN 05/2017 SEGES/MP, de que um doze avos
dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou
com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da
proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que
poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "c",
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observados os seguintes requisitos:

a declaração deve ser acompanhada da Demonstração
do Resultado do Exercício - DRE, relativa ao último
exercício social; e
caso a diferença entre a declaração e a receita bruta
discriminada na Demonstração do Resultado do
Exercício - DRE apresentada seja superior a 10% (dez
por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá
apresentar justificativas;
certidão negativa de feitos de falência, recuperação
judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

11.1.12 comprovação que já executou objeto compatível,
em prazo, com o que está sendo licitado mediante a comprovação de
experiência mínima de três anos da execução de objeto semelhante
ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados;

11.1.13 apresentar autorização de funcionamento
concedida pelo Departamento de Polícia Federal, bem como a
comprovação de comunicação à Secretaria de Segurança Pública da
respectiva unidade da federação, exigidas nos termos do art. 14,
incisos I e II, da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, e dos artigos 32 e
38 do Decreto n. 89.056, de 24 de novembro de 1983, que
regulamentou a referida lei; e

11.1.14 devem ser observados os parâmetros dos itens
10.6 e 10.7 do Anexo VII-A da IN 05/2017 SEGES/MP.

 
12. CONDIÇÕES CONTRATUAIS GERAIS
 
12.1 Do Preço e Forma de Pagamento
 
12.1.1 Pela execução do serviço o TRE/AL pagará à

Contratada o valor constante em sua proposta comercial, sem
qualquer ônus ou acréscimo, no prazo de até 10 (dez) dias úteis,
contados da data do atesto do fiscal do Contrato.

12.1.1.1 o atesto na nota fiscal pela fiscalização ocorrerá
no prazo de até 07 (sete) dias úteis.

12.1.1.2 Para fazer j u s ao pagamento pelos serviços
efetivamente realizados, a Contratada deverá encaminhar ao TRE/AL,
os seguintes documentos:

carta de solicitação de pagamento;
nota fiscal
formulário de proposta comercial (primeira página do Anexo V do
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TR);
recibo devidamente assinado;
prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução
Normativa SRF n.º 1540, de 05 de janeiro de 2015 (simples
nacional), se for o caso;
certificado de regularidade do FGTS (CRF);
certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à
dívida ativa da União;
certidão negativa de débitos trabalhistas.

 
12.1.1.3 caso a Contratada não encaminhe os

documentos elencados no item anterior, será notificada para
apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao Contratante
responsabilidade pelo atraso no pagamento.

12.1.1.4 o CNPJ constante da nota fiscal e de todos os
documentos dos quais deva constar o mesmo indicado no preâmbulo
do Contrato, na proposta comercial apresentada por ocasião da
licitação, e na nota de empenho;

12.1.1.5 o pagamento não ocorrerá enquanto pendente de
liquidação qualquer débito referente à eventual irregularidade,
inadimplência ou penalidade aplicada;

12.1.1.6 quando da ocorrência de eventuais atrasos de
pagamentos provocados exclusivamente pelo TRE/AM, o valor devido
deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, e os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio
por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
da seguinte fórmula:

I= (TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
 
I= Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora atual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
 
12.2 Do Prazo de Vigência do Contrato
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12.2.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União.

12.2.1.1 Por se tratar de serviço a ser executado de
forma contínua, o Contrato poderá ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a Administração (TRE/AL), limitado, em
qualquer caso, a 60 (sessenta) meses, sempre através de termos
aditivos, conforme permissivo contido no art. 57, inciso II, da Lei n.
8.666/93 e  alterações posteriores, desde que a instrução processual
contemple:

relatório que discorra sobre a execução do Contrato, com
informações de que os serviços tenham sido prestados
regularmente;
justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;
comprovação de que o valor do Contrato permanece
economicamente vantajoso para a Administração;
manifestação expressa da Contratada informando o interesse na
prorrogação; e
comprovação de que o contratante mantém as condições iniciais
de habilitação.

12.2.2 em caráter excepcional, mediante autorização da
autoridade superior, e devidamente justificada, o prazo de vigência
do Contrato poderá ser prorrogado em até 12 (doze) meses, conforme
faculta o art. 57, §4º da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores.

12.2.3 nas contratações de serviços continuados, a
contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

12.2.4 toda prorrogação de prazo deverá ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente
para celebrar o Contrato, devendo ser promovida mediante
celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à
aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante.

12.2.5 a vantajosidade econômica para prorrogação dos
contratos com mão de obra exclusiva estará assegurada, sendo
dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes
hipóteses:

i. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos
itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em
Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em
decorrência de Lei;

ii. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos
itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações
decorrentes de Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho e
de Lei) e materiais serão efetuados com base em índices oficiais,
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previamente definidos no Contrato, que guardem a maior
correlação possível com o segmento econômico em que estejam
inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice
setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA/IBGE);

iii. Na falta de qualquer índice setorial, fica definido o “Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE” como o índice oficial
a que se refere a letra “b” desse item.

 
12.3 Das Alterações Contratuais
 
12.3.1 O Contrato poderá ser alterado, com as devidas

justificativas, na forma do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e alterações
posteriores;

12.3.2 a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se
fizerem no objeto do Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor estimado inicial atualizado do Contrato, conforme dispõe o §1º
do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores;

12.3.3 as solicitações de repactuação e de revisão serão
devidamente analisadas pelo TRE/AM e, uma vez aceitas, serão
concedidas pela sua autoridade máxima, a partir da data da
solicitação;

12.3.4 será admitida a repactuação dos preços dos
serviços objeto do Contrato, desde que seja observado o interregno
mínimo de 1 (um) ano;

12.3.5 o interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira
repactuação será contado a partir da data limite para apresentação
da proposta constante do instrumento convocatório, se for este o
caso, ou da data do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho
ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta, quando
a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver
vinculadas às datas-bases destes instrumentos;

12.3.6 nas repactuações subsequentes à primeira, a
anualidade será contada a partir da data da última repactuação
ocorrida;

12.3.7 as repactuações serão precedidas de solicitação
da Contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração
dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e
formação de preços, se for este o caso;

12.3.8 quando da solicitação da repactuação, esta
somente será concedida mediante negociação entre as partes,
considerando-se:
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i. os preços praticados no mercado e em outros Contratos de
mesmo objeto celebrados por órgãos públicos;

ii. as particularidades do Contrato;
iii. a nova planilha apresentada com a variação dos custos;
iv. indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma

natureza, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes; e

v. a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante;

12.3.9 a decisão sobre o pedido de repactuação deve ser
feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos, a
qual será feita mediante termo aditivo ao Contrato vigente;

12.3.10 o prazo referido no item anterior ficará suspenso
enquanto a Contratada não cumprir os atos ou apresentar a
documentação solicitada pelo TRE/AL para a comprovação da
variação dos custos;

12.3.11 o TRE/AL poderá realizar diligências para
conferir a variação de custos alegados pela Contratada;

12.3.12 os novos valores contratuais decorrentes das
repactuações terão suas vigências iniciadas a partir da ocorrência do
fato gerador que deu causa à repactuação, como regra geral, ou nas
hipóteses dos incisos do artigo 58 da IN N.05/2017-SEGES/MP.

12.3.13 o TRE/AL poderá prever o pagamento retroativo
do período que a proposta de repactuação permanecer sob sua
análise, por meio de Termo de Reconhecimento de Dívida; e

12.3.14 na hipótese do item anterior, o período que a
proposta permaneceu sob a análise do TRE/AL será contado como
tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da próxima
repactuação.

 
12.4 Da Recomposição do Equilíbrio Econômico-

financeiro
 
12.4.1 O Contrato poderá ser alterado na hipótese de

sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos de sua
execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando, dessa forma, álea econômica extraordinária e
extracontratual, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial, nos termos do Art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/1993 e
alterações posteriores.
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12.5 Das Sanções Administrativas
 

12.5.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº
10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do
contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento)
sobre o valor anual da contratação, a CONTRATADA que:
i) apresentar documentação falsa;
ii)fraudar a execução do contrato;
iii) comportar-se de modo inidôneo;
iv) cometer fraude fiscal; ou
v) fizer declaração falsa.

12.5.2. Para os fins do subitem 1.3, reputar-se-ão
inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo
único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

12.5.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I
a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do
contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto,
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser
sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas
nos itens e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções:

i) Advertência;
ii) Suspensão temporária de participação em licitação

e impedimento de contratar com a Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, por prazo não superior a dois anos;

iii) Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
ou

iv) Impedimento de licitar e contratar com a União e
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº
10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.

12.5.4. Configurar-se-á o retardamento da execução
quando a CONTRATADA:

i) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução
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do contrato após 10 (dez) dias contados da data estipulada para
início da execução contratual;

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os
serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10
(dez) dias intercalados.

12.5.5 No caso de retardamento da execução, a
CONTRATADA poderá ser sancionada com multa de 5% (cinco
por cento) do valor anual do contrato.

12.5.6. Configurar-se-á a falha na execução do
contrato quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das
situações previstas na tabela 2 do item 12, respeitada a
graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e
alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. A
contagem da pontuação será reiniciada a cada renovação de
contrato.

12.5.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto
quando a CONTRATADA:

i). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução
do contrato após 20 (vinte) dias contados da data estipulada para
início da execução contratual;

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os
serviços definidos no contrato por 5 (cinco) dias seguidos ou por
20 (vinte) dias intercalados.

12.5.8. No caso de inexecução parcial do objeto,
garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA
estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do
valor anual do contrato.

12.5.9. Configurar-se-á a inexecução total do objeto
quando a CONTRATADA:

i) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução
do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para
início da execução contratual;

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os
serviços definidos no contrato por 7 (sete) dias seguidos ou por 30
(trinta) dias intercalados.

12.5.10. No caso de inexecução total do objeto,
garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA
estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) do
valor anual do contrato.

12.5.11. O contrato poderá será rescindido
unilateralmente pela Administração, nos casos de falha na
execução do contrato, inexecução parcial ou inexecução total do
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objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em
legislação específica.

12.5.12. Pelo descumprimento das obrigações
contratuais, a Administração aplicará multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

 
Tabela 1

GRAU PONTUAÇÃO
CORRESPONDÊNCIA

% do valor anual do
contrato

1 2 0,5%
2 3 1%
3 4 2%
4 5 3%
5 8 4%
6 10 5%

 
Tabela 2

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

1

Permitir a presença de empregado
não uniformizado ou com uniforme
manchado, sujo, mal apresentado
e/ou
sem crachá.

1
Por empregado
e
por ocorrência

2 Manter empregado sem qualificação
para a execução dos serviços 1

Por empregado
e
por dia

3

Executar serviço incompleto, de
baixa qualidade, paliativo, substitutivo
como por caráter permanente, ou
deixar de  providenciar
recomposição  omplementar.

2 Por ocorrência

4
Fornecer informação falsa de serviço
ou substituir material ou
equipamento licitado por outro de
qualidade inferior.

2 Por ocorrência

5
Suspender ou interromper, salvo por
motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais.

5 Por dia e por
posto

6 Destruir ou danificar documentos por
culpa ou dolo de seus agentes. 3 Por ocorrência

7
Utilizar as dependências da 
CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato.

5 Por ocorrência

8
Recusar-se a executar serviço
determinado pela FISCALIZAÇÃO,
sem motivo justificado.

5 Por ocorrência
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9
Permitir situação que crie a
possibilidade de causar ou que cause
dano físico, lesão corporal ou
consequências letais.

6 Por ocorrência

10

Retirar das dependências da
CONTRATANTE quaisquer
equipamentos ou materiais, previstos
em contrato, sem autorização prévia
do responsável.

1 Por item e por
ocorrência

11
Retirar empregados ou encarregados
do serviço durante o expediente,
sem a anuência prévia da
CONTRATANTE.

4
Por empregado
e
por ocorrência

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

12
Registrar e controlar, diariamente, a
assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal.

1
Por empregado
e
por dia

13
Substituir empregado que tenha
conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições.

1
Por empregado
e
por dia

14 Manter a documentação de
habilitação atualizada. 1 Por item e por

ocorrência

15
Cumprir horário estabelecido pelo
contrato ou
determinado pela FISCALIZAÇÃO.

1
Por dia de
ocorrência e
por
posto

16
Cumprir determinação da
FISCALIZAÇÃO para controle de
acesso de seus empregados.

1 Por ocorrência

17
Cumprir determinação formal ou
instrução
complementar da FISCALIZAÇÃO

2 Por ocorrência

18 Efetuar a reposição de empregados
faltosos. 2

Por empregado
e
ocorrência

19

Efetuar o pagamento de salários,
vales transporte, vales refeição,
seguros, encargos fiscais e sociais,
como recolhimentos das
contribuições sociais da Previdência
Social ou do FGTS, bem como arcar
com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas à execução do
contrato nas datas avençadas.

6

Por mês de
ocorrência do
não
pagamento de
quaisquer dos
benefícios

20 Entregar o uniforme aos empregados
na periodicidade definida no edital. 1

Por empregado
e
por dia de
atraso

21
Manter sede, filial ou escritório de
atendimento na cidade local de 1

Por ocorrência
e
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prestação dos serviços. por dia

22

Apresentar, quando solicitado,
documentação fiscal, trabalhista,
previdenciária e outros documentos
necessários à comprovação do
cumprimento dos demais encargos
trabalhistas.

2
Por ocorrência
e
por dia

23

Creditar os salários nas contas
bancárias dos empregados, em
agências localizadas na cidade local
da prestação dos serviços ou em
outro definido pela Administração.

1
Por ocorrência
e
por empregado

24

Entregar ou entregar com atraso ou
incompleta a documentação exigida
na Cláusula Nona - DA
FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
FISCAL, TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA deste contrato.

1
Por ocorrência
e
por dia

25

Entregar ou entregar com atraso os
esclarecimentos formais solicitados
para sanar as inconsistências ou
dúvidas suscitadas durante a análise
da documentação exigida por força
do contrato.

2
Por ocorrência
e
por dia

26
Manter em estoque equipamentos
discriminados em contrato, para uso
diário.

2
Por item e por
dia
de
indisponibilidade

27

Impor penalidades, em no máximo 15
(quinze) dias da ocorrência, aos
empregados que se negarem a
utilizar os equipamentos
adequadamente.

2
Por empregado
e
por ocorrência

28

Cumprir quaisquer dos itens do
contrato e seus anexos não
previstos nesta tabela de multas,
após reincidência formalmente
notificada pela unidade fiscalizadora

3 Por item e por
ocorrência

29

Substituir os equipamentos que
apresentarem defeitos e/ou
apresentarem rendimento
insatisfatório em até 24 (vinte e
quatro) horas, contadas da
comunicação da CONTRATANTE.

2
Por
equipamento e
dia de atraso

30

Cumprir pontos da política de
sustentabilidade do TRE-AL
(principalmente separação de
resíduos, reciclagem e economia de
água/energia).

3 P o r ocorrência
apontada

31 A tender normas sobre saúde,
higiene e segurança do trabalho. 6 P o r ocorrência

apontada
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12.5.13. O valor da multa poderá ser descontado das
faturas devidas à CONTRATADA:

i) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for
suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada
da garantia contratual.

ii) Se os valores das faturas e da garantia forem
insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

iii) Esgotados os meios administrativos para cobrança do
valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será
encaminhada para inscrição em dívida ativa.

iv) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em
parte para o pagamento da multa, deverá ser complementado no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da solicitação da
CONTRATANTE.

12.5.14. O contrato, sem prejuízo das multas e demais
cominações legais previstas no mesmo, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 8.666, de 1993.

 
12.6 Da Rescisão
12.6.1 Constituem motivos para rescisão os constantes

no art. 78 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores.
 
12.7 Dos Recursos Administrativos
12.7.1 Relativamente aos recursos administrativos, a

Contratada sujeitar-se- á, subsidiariamente, às normas da Lei n.
8.666/93 e alterações posteriores.

 
12.8 Das Disposições Gerais
12.8.1 As normas de segurança constante deste Termo de

Referência não desobrigam a Contratada do cumprimento de outras
disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou
reclamações movidos por pessoas físicas ou jurídicos em decorrência
de negligência, imperícia ou imprudência no desenvolvimento dos
serviços.

 
12.9 Dos Anexos
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12.9.1 São documentos anexos ao presente Termo de
Referência:

ANEXO I -  Instrumento de Medição de Resultados -
(0757062);

ANEXO II -  Mapa de Riscos - (0757063);
ANEXO III - Insumos Diversos (0757064);
ANEXO IV - Planilhas de Composição de Custos;
ANEXO V - Memória de Cálculo para Composição dos

Custos.
 
 
Iury Araujo Souza 
Carlos Antônio Vieira Costa
Marcos André Melo Teixeira 
Equipe de Planejamento da Contratação
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC, em auxílio à Equipe de Planejamento
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário,
em 08/09/2020, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 08/09/2020, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0757061 e o código CRC E5927E12.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS
 
1. DA DEFINIÇÃO
1.1 Este documento apresenta os critérios de avaliação da

qualidade dos serviços, identificando indicadores, metas, mecanismos de
cálculo, forma de acompanhamento e adequações de pagamento por eventual
não atendimento das metas estabelecidas.

1.2 Este anexo é parte indissociável dos Estudos Preliminares
(0660302) e de seus demais anexos.

1.3 A contratada obriga-se a aceitar a aferição dos serviços,
conforme definição dos indicadores e descontos previstos contratualmente.

1.4 O não cumprimento reiterado deste acordo poderá ensejar,
além das penalidades previstas no edital e contrato, a rescisão contratual,
garantida a ampla defesa e contraditório.

1.5 Da adequação do pagamento:
1.5.1 A aferição dos serviços será realizada sempre até o 1º

(primeiro) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sob a
responsabilidade do fiscal do contrato.

1.5.2 Verificado o não cumprimento integral das obrigações
estabelecidas neste acordo, o fiscal determinará a adequação do pagamento à
contratada, aplicando os acréscimos previstos nas tabelas.

1.5.3 Não será necessária a abertura de processo administrativo
para adequação do pagamento.

1.5.4 Além da adequação dos acréscimos previstos neste acordo,
poderão ser aplicadas, independentemente das demais penalidades previstas
no edital e contrato: multa, impedimento de licitar e contratar entre outros,
garantidos a ampla defesa e contraditório.

 
2. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE

AVALIAÇÃO
2.1 Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por

meio dos indicadores de qualidade apresentados nas tabelas abaixo:
 
INDICADOR Nº 01 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Item Descrição
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Finalidade
Garantir o efetivo cumprimento dos
serviços conforme descrito no Termo de
Referência, e de todas as cláusulas
contratuais.

Meta a cumprir 100% diariamente.
Instrumento de
medição Conferência local e documental.

Forma de
acompanhamento Visual, pelo gestor e fiscais de contratos.

Periodicidade Diária.
Mecanismo de
Cálculo

Serão verificadas as ocorrências e
descontado conforme tabela.

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço.

Faixas de ajuste
no pagamento

Sem ocorrências: 0 pontos

1 ocorrência: 1 ponto

2 ocorrências: 2 pontos

3 ocorrências: 3 pontos

4 ocorrências: 4 pontos

5 ou mais ocorrências: 5 pontos

Sanções

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções.

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o
valor mensal da nota fiscal.

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal da nota fiscal.

Observações
Nos três primeiros meses sua validade será
meramente para fins de orientação e
adaptação.

 
 

INDICADOR Nº 02 –  DOS COLABORADORES
QUANTITATIVO DE COLABORADORES, USO DE UNIFORME,

ASSEIO PESSOAL E CORTESIA NO ATENDIMENTO
Item Descrição

Finalidade

Garantir o efetivo cumprimento das
atividades realizadas no local determinado
para a execução dos serviços, vedada a
ausência ou redução de colaboradores,
devendo a empresa providenciar a
substituição em caso de faltas. Garantir que
os colaboradores apresentem-se
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uniformizados e asseados, prestando os
serviços com cortesia e gentileza.

Meta a cumprir
100% diariamente de quantitativo adequado
de colaboradores, utilização de uniforme,
asseados e atendimento cortês.

Instrumento de
medição Controle de ponto e conferência local.

Forma de
acompanhamento

Visual, pelo fiscal de contrato e através do
controle de ponto.

Periodicidade Diária.

Mecanismo de
Cálculo

Será verificada frequência dos
colaboradores, utilização de uniforme,
asseio pessoal e cortesia no atendimento
descontados conforme tabela.

Início de Vigência Conforme contrato.

Faixas de ajuste
no pagamento

Sem ocorrências: 0 pontos

1 ocorrência: 1 ponto

2 ocorrências: 2 pontos

3 ocorrências: 3 pontos

4 ocorrências: 4 pontos

5 ou mais ocorrências: 5 pontos

Sanções

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções.

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o
valor mensal da nota fiscal.

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal da nota fiscal.

Observações
Nos três primeiros meses sua validade será
meramente para fins de orientação e
adaptação.

 

INDICADOR Nº 03 –  DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E
OUTROS BENEFÍCIOS

ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTROS
BENEFÍCIOS

Item Descrição

Finalidade Mitigar ocorrências de atrasos de
pagamento.

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês.
Instrumento de
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Instrumento de
medição Constatação formal de ocorrências

Forma de
acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato.

Periodicidade
Mensal, nos termos do art. 459 §1º, do
Decreto- Lei 5452/43, ou data base
fornecida por convenção coletiva da
categoria

Mecanismo de
Cálculo

Identificação de, pelo menos, uma
ocorrência de atraso no mês de referência.

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço

Faixas de ajuste
no pagamento

Sem ocorrências: 0 pontos

1 ocorrência: 1 ponto

2 ocorrências: 2 pontos

3 ocorrências: 3 pontos

4 ocorrências: 4 pontos

5 ou mais ocorrências: 5 pontos

Sanções

Até 1 ponto: sem aplicação de sanções. De
2 a 3 pontos: desconto de 5% sobre o valor
mensal da nota fiscal. De 4 a 5 pontos:
desconto de 10% sobre o valor mensal da
nota fiscal.

Observações Atendendo ao disposto do art. 459 §1º da
CLT

 

INDICADOR Nº 04 –  DO FUNCIONAMENTO
ABERTURA, ENCERRAMENTO, FUNCIONAMENTO,

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Item Descrição

Finalidade

Garantir o efetivo cumprimento das
atividades, vedada a falta ou precariedade
do funcionamento, com o fiel cumprimento
dos horários de abertura e fechamento.
Garantir o quantitativo adequado de
materiais e equipamentos

Meta a cumprir
100% diariamente cumprir os horários de
funcionamento estabelecidos, dispor de
todo o material e equipamentos previstos.

Instrumento de
medição Conferência local.

Forma de Visual.
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acompanhamento Visual.

Periodicidade Diária.

Mecanismo de
Cálculo

Será verificado os horários de abertura e 
 encerramento, quantitativo dos materiais e
equipamentos e descontado conforme
tabela

Início de Vigência Conforme contrato.

Faixas de ajuste
no pagamento

Sem ocorrências: 0 pontos

1 ocorrência: 1 ponto

2 ocorrências: 2 pontos

3 ocorrências: 3 pontos

4 ocorrências: 4 pontos

5 ou mais ocorrências: 5 pontos

Sanções

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções.

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o
valor mensal da nota fiscal.

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal da nota fiscal.

Observações
Nos três primeiros meses sua validade será
meramente para fins de orientação e
adaptação.

 

INDICADOR Nº 05 – DO ATENDIMENTO ÀS
SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE

TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE
Item Descrição

Finalidade Mensurar o tempo de resposta às
solicitações da contratante.

Meta a cumprir Até dia útil posterior à solicitação.
Instrumento de
medição Constatação formal de ocorrências.

Forma de
acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato.

Periodicidade Por evento/solicitação à contratante.
Mecanismo de
Cálculo

Verificação da quantidade de ocorrências
registradas com tempo de resposta
superior a meta.

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço
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Faixas de ajuste
no pagamento

Sem ocorrências: 0 pontos

1 ocorrência: 1 ponto

2 ocorrências: 2 pontos

3 ocorrências: 3 pontos

4 ocorrências: 4 pontos

5 ou mais ocorrências: 5 pontos

Sanções

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções.

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o
valor mensal da nota fiscal.

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal da nota fiscal.

Observações

O que se busca com esse indicador é obter
ciência e comprometimento quanto a
resolução das demandas levantadas pela
contratante o mais breve possível, mesmo
que a resolução definitiva de determinada
demanda se dê em maior tempo.

 
3. DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA
3.1 Constará do formulário de avaliação periódica para o registro

dos resultados auferidos relativamente a cada um dos indicadores acima,
subscrito pelo servidor avaliador e pelo preposto da contratada, declarando
sua ciência quanto aos níveis de qualidade apurados por meio desse IMR, bem
como de suas implicações (sanções), se for o caso, na forma do quadro abaixo: 

 

FORMULÁRIO - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE
RESULTADOS

Indicador Pontuação Sanção Observações
1 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF  
2 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF  
3 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF  
4 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF  
5 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF  

Competência  Data da avaliação:  
Servidor

Avaliador:  

Ciência
Preposto:  

 
4. DA FORMA DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO
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4.1 A unidade gestora solicitará à informática a disponibilização
do formulário do item 3 em formato a ser mensalmente preenchido pela
fiscalização através do Sistema Eletrônico de Informação - SEI!.

4.2 A fiscalização deverá, mensalmente, realizar o preenchimento
do formulário do item 3, solicitando a ciência do preposto.

4.3 A realização de conferência da documentação só será
realizada após o devido preenchimento do formulário do item 3.

 
 

 

Iury Araujo Souza 
Carlos Antônio Vieira Costa
Marcos André Melo Teixeira 

Equipe de Planejamento da Contratação
 
 

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos

Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução
nº 15.787/2017

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário,
em 08/09/2020, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 08/09/2020, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0757062 e o código CRC 90FDE8F1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

ANEXO II AOS ESTUDOS PRELIMINARES
MAPA DE RISCOS PARA CONTRATO DE VIGILÂNCIA 

 
A Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, ciente do desafio da

realização do pretente estudo técnico preliminar, bem como da necessidadee
de análise e tratamento dos riscos em todas as fases que envolvem a
contratação; ciente, ainda, das recentes orientações emitidas pelo TCU e AGU,
em especial no que tange ao constante acompanhamento dos riscos, pelo
presente, nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017, em
auxílio à Equipe de Planejamento instituída através da Portaria n° 458/2020,
elabora e apresenta este Mapa de Riscos, cuja utilizaç;ão deve ser realizada
durante todo o percurso da contratação, ssugerindo-se, a título de boa
prática, que cada unidade fiscalizadora localize o risco inerente à sua
atividade e/ou, se necessário, incremente a relação com outros que considere
relevantes.

 
Mapa de Riscos - Contratação Serviços de Vigilância

 RISCO CAUSA IMPACTO PROBABILIDADE CONTROLE RESPONSÁVEL
PELO CONTROLE

PRAZO DE
IMPLEMENTAÇÃO

DO CONTROLE

1 - Demanda Demanda
equivocada 

- Falta de
planejamento do
requisitante; -
Erro na
solicitação da
demanda

4 2

- Elaboração de
formulários
detalhados para o
requisitante
preencher; -
Participação do
requisitante na
Equipe de
planejamento;

Requisitante e Comissão
de planejamento,
auxiliados pela SEGEC

Até a publicação do
edital

2 –
Recebimento
da Demanda

Não verificar a
real necessidade
do serviço

- Recursos
humanos
insuficientes
(excesso de
trabalho);

- Falta de
capacitação dos
servidores.

2 2

- Capacitação dos
servidores;

-Remanejamento
do quadro de
pessoal do órgão.

Gestor e Comissão de
planejamento

Até a elaboração do
edital

3 –
Formação da
Esquipe de
Planejamento
e Estudos
Preliminares
da
Contratação

Estudos
preliminares
incorretos

- Nomeação de
pessoas sem
qualificação
técnica ou
experiência para
equipe de
planejamento da
licitação;

2 2

- Equipe de
planejamento
deverá ser
composta por
servidores com
conhecimento
técnico do objeto,
de legislação
trabalhista e dos
procedimentos da
contratação. 

- Orientação da
SEGEC.

Secretário de
Administração

Conforme a
necessidade de
atendimento da
demanda

4 –

Estimativa
inadequada de
preços

- Desconhecer os
meios para
efetuar a
pesquisa;

- Especificações
incorretas do
serviço.

3 2

- Treinamento e
capacitação dos
servidores; -
Revisão da
descrição do
objeto por outro
servidor com
conhecimento
técnico, além do
requisitante
(SEGEC).

SEIC Até a elaboração do
edital

Elaboração do
Termo de
Referência

- Falta de
capacitação dos
servidores; -
Sobrecarga de
trabalho; - 4 3

- Capacitação dos
servidores;

-Remanejamento
do quadro de
pessoal do órgão; Requisitante/ Equipe de

planejamento/ SLC

Conforme a
necessidade de
atendimento da
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4 –
Verificação e
análise da
demanda

inadequado; Desconhecimento
técnico do
requisitante.

-Devolver para o
demandante
conferir e
ratificar.

demanda

Aquisição de
serviços
superior ou
inferior à
necessidade

- Falta de
planejamento ou
levantamento
inadequado das
necessidades; -
Equívoco por
parte do
requisitante.

4 2

- Equipe de
planejamento
deverá ser
composta por
servidores com
conhecimento
técnico do objeto,
de legislação
trabalhista e dos
procedimentos da
contratação.

- Revisão dos
processos no
fluxo da compra.

Requisitante/ Equipe de
planejamento

Até a elaboração do
edital

5 –
Consultoria
AJ-
DG/ACAGE

Atraso na
emissão do
parecer

- Grande número
de processos a
serem analisados.

1 1 Iniciar a licitação
com antecedência

Secretaria de
Administração/ Direção-
Geral

Conforme a
necessidade de
atendimento da
demanda

6 – Licitação
/ Pregão

Pregão deserto;

- Localidade;

- Desvantagem
econômica na
execução do
serviço.

2 1

Iniciar a licitação
com antecedência
para ter tempo
hábil de refazer o
processo

Secretaria de
Administração/SLC

Conforme a
necessidade de
atendimento da
demanda

Aceitação de
lance inexequível

- Falta de
experiência do
pregoeiro;

-Falta de atenção
do pregoeiro e
equipe de apoio.

4 1
Treinamento de
pregoeiro e
equipe de apoio

Pregoeiro e Equipe de
Apoio Constante

Fraude

- Má fé da
empresa;

- Formação de
cartel;

4 1 Não se aplica
Secretaria de
Administração/Pregoeiro
e Equipe de Apoio

Constante

Impugnação do
Edital -

- Edital mal
elaborado; - Falta
de atenção às
normas e
legislação
vigentes ao
elaborar o Edital.

2 2

- Utilização de
modelos da AGU,
TCU ou PGFN;

- Criar um nível de
revisão e
supervisão do
Edital

Requisitante/ Equipe de
planejamento/ SLC

Até a elaboração do
edital

7– Contrato

Formalização
incorreta do
Termo
Contratual

- Minuta do
Contrato mal
elaborada no
Edital;

- Erros de
digitação;

4 1
- Criar nível de
revisão dos
procedimentos;

SLC Até a elaboração do
Edital

Falta de
publicação do
Diário Oficial

- Falta de fluxos
bem definidos no
Setor
responsável.

1 1

-Criação e
utilização de
check list dos
processos de
contratação

SLC Conforme prazos do
edital

Registro
inadequado das
ocorrências no
posto de
trabalho

- Falta de
treinamento e
orientação aos
vigilantes por
parte da
Contratada; -
Falta de atuação
do Fiscal não
conferindo se os
registros são
devidamente
anotados

3 2

- Exigir que a
Contratada treine
e oriente seus
funcionários
sobre as
exigências do
Edital;

- Treinamento da
equipe de
fiscalização.

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Uso de força - Falta de

- Exigir que a
Contratada
proporcione
treinamento
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8– Gestão e
execução do
objeto do
Contrato

Uso de força
desproporcional
à ocorrência

- Falta de
treinamento do
vigilante.

4 2
treinamento
periódico aos
seus funcionários
sobre as práticas
adequadas de
abordagem

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Áreas
desguarnecidas
de segurança

Falha no plano
operacional de
produção e
escala dos
vigilantes - Falta
de previsão
adequada de
postos de
trabalho durante
a análise da
demanda.

4 2

- Exigir que a
Empresa
apresente o POP
atualizado; -
Participação do
requisitante na
equipe de
planejamento da
contratação; -
Criar nível de
revisão do
quantitativo antes
da confecção do
Edital

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Execução do
objeto contratual
em desacordo
com o Contrato

- Fraude; - Gestão
e Fiscalização
inadequada ou
ausente;

4 1

- Capacitar a
equipe de
fiscalização do
Contrato de
forma a poder
reconhecer as
fraudes com
maior facilidade, e
cobrar que o
objeto do
contrato seja
executado de
forma correta.

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Falta de
empenho vigente
para liquidação e
pagamento à
Contratada

- Falta de
gerenciamento e
controle do
orçamento
destinado ao
Contrato, por
parte do
responsável

2 2
Controlar o
empenho e seu
saldo desde o
início do Contrato

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Impunidade da
Empresa que
comete fraude
ou
descumprimento
contratual

Falta de
acompanhamento
do Fiscal e Gestor
do Contrato para
cada falta
cometida; -
Consequente falta
de abertura de
processo de
penalização; -
Processo de
penalização
concluído, sem o
devido registro
no SICAF e
CADIN, no que
couber.

4 1

- Fiscalização
eficiente do
Contrato; - Envio
de notificações
cobrando sobre
os
descumprimentos
de cláusulas
contratuais;

- Se necessário,
abertura de
processo de
penalização;

- Inclusão no
SICAF e, quando
couber, no
CADIN, da
empresa
penalizada.

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Prejuízo
orçamentário
para a
Administração

Rescisão
Contratual por
inexecução do
objeto; - Objeto
mal executado
acarretando
desperdício ou
dano ao erário.

4 1
Fiscalização
eficiente do
Contrato.

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Corrupção dos
agentes da
Contratada

- Venda de
informações; -
Favorecimento do
acesso ao local
para fins ilícitos

4 1

Reforçar as
orientações sobre
o Código de Ética
que deve
ser repassado
aos seus
funcionários

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Responsabilidade
Solidária da
Administração
em Ações
Trabalhistas

Fiscalização
Administrativa
Inadequada; -
Falta de criação
da Conta
Garantia.

4 1

- Melhorar o
treinamento dos
Fiscais
Administrativos; -
Incluir a criação
da Conta Garantia
no check list do
processo.

Equipe de planejamento/
Gestão e Fiscalização do
Contrato

Elaboração do edital/
Durante a vigência
do contrato

Treinamento
sobre
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Fraude na
documentação
trabalhista
apresentada

Má fé da
Empresa; - Má fé
dos funcionários
da Empresa

4 2
reconhecimento
de fraudes para
os servidores que
participam do
processo de
compra

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Descumprimento
das obrigações
trabalhistas,
previdenciárias e
de recolhimento
de FGTS

- Má fé da
Empresa; -
Gestão e
Fiscalização
administrativa
inadequada ou
ausente;

4 2
Fiscalização ativa
e efetiva na
conferência da
documentação

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

 
Iury Araujo Souza 

Carlos Antônio Vieira Costa
Marcos André Melo Teixeira 

Equipe de Planejamento da Contratação

 

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos

Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da
Resolução nº 15.787/2017

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 08/09/2020, 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
0757063 e o código CRC E11A6933.
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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA -  SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 

SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - SEGEC 

 
UNIFORMES 

FEMININO 

Item Peça Descrição 
Qtde. 
Anual 

Valor 
Unitário 

(R$) 

 
Valor Total 

(R$) 

1 Jaqueta 
Cor preta, tecido tipo 

2
 

nylon, resinada, forrada 

com manta acrílica. 
 

Modelo social, tecido oxford, 

2 
Calça 

cor idêntica à da jaqueta, 
4

 

 braguilha forrada, cós  
entretelado, forrado, com 

passadores do mesmo 

tecido, 2 bolsos laterais 

embutidos, 2 bolsos 

traseiros embutidos, com 

uma casa vertical e um 

botão. 

  Tecido oxford, cor branca,  

3 Camisa mangas curtas com platina na 8 

  cor branca, bolso na parte  

  superior em ambos os lados,  

  sobrepostos, com tampa,  

  distintivo em acrílico.  

  Nylon preto, emblemas da  

4 Fiel duplo empresa e bandeira do 1 

  Brasil bordados na parte  

  externa dos bolsos e nas  

  mangas das camisas.  

5 Cinto 
De couro, constituído de uma 

face na cor preta, sem 
2 

  costura, fivela em metal, com  

  garra regulável.  

6 Meias Tipo social, cor preta. 4 

7 Sapato Tipo social, de couro, cor 2 
  preta, modelo scarpin, salto  

  baixo.  

8 Capa de Plástica, cor preta com faixas 1 
 chuva fluorescentes.  

9 Crachá 1 
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MASCULINO 

Item Peça Descrição 
Qtde. 
Anual 

Valor 
Unitário 

(R$) 

 

Valor Total 
(R$) 

1 Jaqueta 
Cor preta, tecido tipo 

2
 

nylon, resinada, forrada 

com manta acrílica. 
 

Modelo social, tecido oxford, 

2 
Calça 

cor idêntica à da jaqueta, 
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

face na cor preta, sem costura, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obs.: Deve ser realizada média após o resultado da pesquisa de preços para a definição do valor estimado final 
(VALOR UNIFORME FEMININO + VALOR UNIFORME MASCULINO) = X/2 

 braguilha forrada, cós  

entretelado, forrado, com 

passadores do mesmo 

tecido, 2 bolsos laterais 

embutidos, 2 bolsos 

traseiros embutidos, com 

uma casa vertical e um 

botão. 

  Tecido oxford, cor branca,  

3 Camisa mangas curtas com platina na 8 

  cor branca, bolso na parte  

  superior em ambos os lados,  

  sobrepostos, com tampa,  

  distintivo em acrílico.  

  Nylon preto, emblemas da  

4 Fiel duplo empresa e bandeira do 1 

  Brasil bordados na parte  

  externa dos bolsos e nas  

  mangas das camisas.  

5 Cinto 
De couro, constituído de uma 

2
 

 masculino 
fivela em metal, com garra  

  regulável.  

6 Meias Tipo social, cor preta. 4 

7 Sapato Tipo social, cor preta. 2 

8 Capa de 

chuva 

Plástica, cor preta com faixas 

fluorescentes. 

1 

9 Crachá  1 
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EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

Item Descrição Unidad 
e 

Qtde. Unidade de 
medida 

Vida útil 
(meses) 

Valor 

Unitário 

(R$) 

 
Valor 

Total (R$) 
 

1 Revólver Unid. 5 Após levantamento 60 (sessenta) 

 calibre 38   constata-se que as  

    empresas utilizam  

    o seguinte critério:  

    a mesma arma  

    utilizada pelo  

    posto diurno é  

    transferida para o  
    posto noturno.  

2 Munição Blister 5 Após levantamento 60 (sessenta) 

  c/10  constata-se que as  

    empresas utilizam  

    o seguinte critério:  

    o mesmo blister  

    utilizado pelo  

    posto diurno é  

    transferida para o  
    posto noturno.  

3 Coldre de 

couro axilar 

Unid. 20 Por homem 12 (meses) 

4 Baleiro Unid. 20 Por homem 12 (meses) 

5 Livro de Unid. 4 Um para cada local Estima-se a 

 ocorrências   de execução dos utilização de 
    serviços 2 livros /ano 

6 Lanterna Unid. 20 Por homem 12 (meses) 
 recarregável     

7 Colete Unid. 10 Por posto 36 (meses) 

 Balístico - nível     

 mínimo de     

 segurança II-A     

8 Kit bastão de Unid. 2 Para as unidades 24 (meses) 

 ronda   Galpão Sealmox e  

 eletrônica com   Patrimônio e  

 10 (dez)   Sinimbu  

 buttons     

9 Kit bastão de Unid. 2 Para as unidades 24 (meses) 

 ronda   Nova-Sede e  

 eletrônica com   Fórum Des. Moura  

 10 (dez)   Castro  

 buttons     

Obs.: Para o cálculo da depreciação, se necessário, deve-se utilizar a seguinte fórmula: 
DEPRECIAÇÃO MENSAL DO INVESTIMENTO = VALOR TOTAL /VIDA ÚTIL 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Vigilância Armada Apenas as células em Azul devem ser alteradas.

Jornada 12x36 h
Turno Diurno 1 1

Salário Mínimo local (R$)                       998,00 0 1

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$)
Salário base 1.073,33

0% 0
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 322,00

0
0

Adicional de Produtividade 64,40
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 1.459,73

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$)
GRUPO A - ENCARGOS
A.01 SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 291,94
A.02 FGTS 8,000% 116,77
A.03 SESI/SESC 1,500% 21,89
A.04 SENAI/SENAC 1,000% 14,59
A.05 INCRA 0,200% 2,91
A.06 SEBRAE 0,600% 8,75
A.07 Salário Educação 2,500% 36,49
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 87,58
TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 39,800% 580,92
GRUPO B
B.01 13º Salário 8,333% 121,64
B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 8,333% 121,64
B.03 Aviso Prévio Trabalhado 1,944% 28,38
B.04 Auxílio Doença 0,222% 3,24
B.05 Acidente de Trabalho 0,051% 0,74
B.06 Faltas Legais 0,415% 6,06
B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,57
B.08 Licença Paternidade 0,020% 0,28
TOTAL - GRUPO B 19,359% 282,55
GRUPO C
C.01 Aviso Prévio Indenizado 0,417% 6,08
C.02 Indenização Adicional 0,286% 4,16

3,200% 46,71

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 40,54

0,013% 0,19

TOTAL - GRUPO C 6,693% 97,68
GRUPO D

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 112,46

TOTAL - GRUPO D 7,705% 112,46
GRUPO E

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,48

0,004% 0,05

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,24
TOTAL - GRUPO E 0,260% 3,77
GRUPO F

0,265% 3,87

TOTAL - GRUPO F 0,265% 3,87
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 74,081% 1.081,25

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do 
FGTS)

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 
maternidade

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento 
superior a 15 dias motivado por acidente do trabalho

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 
constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade 

PERICUL
OSIDAD
E

INSALUBRI
DADE
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VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.540,98

III - INSUMOS
Uniforme 0,00
Auxílio alimentação 235,80
Vale transporte 109,50

-64,40
Manutenção e depreciação de equipamentos 0,00
Adicional de Assiduidade 8,62
Prêmio mensal 25,00
TOTAL - INSUMOS (R$) 314,52

INTRAJORNADA 161,45
TOTAL INTRAJORNADA 161,45

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 3.016,94

V - LDI E TRIBUTAÇÃO

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 150,85
Lucro 10,00% 301,69
TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 452,54

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
ISS 5,00% 189,90
COFINS 3,00% 113,94
PIS 0,65% 24,69

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 328,53

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 3.798,01

Quantidade de empregados no posto 2
PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 7.596,03
NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS 5
PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 455.761,68

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Vigilância Armada Apenas as células em Azul devem ser alteradas.

Jornada 12x36 h
Turno Noturno 1 1

Salário Mínimo local (R$)                       998,00 0 1

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$)
Salário base 1.073,33

0%
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 322,00
Adicional Noturno 176,58
Adicional de Produtividade 64,40
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 1.636,31

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$)
GRUPO A - ENCARGOS
A.01 SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 327,26
A.02 FGTS 8,000% 130,90
A.03 SESI/SESC 1,500% 24,54
A.04 SENAI/SENAC 1,000% 16,36
A.05 INCRA 0,200% 3,27
A.06 SEBRAE 0,600% 9,81
A.07 Salário Educação 2,500% 40,90
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 98,17
TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 39,800% 651,21
GRUPO B
B.01 13º Salário 8,333% 136,35
B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 8,333% 136,35
B.03 Aviso Prévio Trabalhado 1,944% 31,81
B.04 Auxílio Doença 0,222% 3,63
B.05 Acidente de Trabalho 0,051% 0,83
B.06 Faltas Legais 0,415% 6,79
B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,64
B.08 Licença Paternidade 0,020% 0,32
TOTAL - GRUPO B 19,359% 316,72
GRUPO C
C.01 Aviso Prévio Indenizado 0,417% 6,81
C.02 Indenização Adicional 0,286% 4,67

3,200% 52,36

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 45,45

0,013% 0,21

TOTAL - GRUPO C 6,693% 109,50
GRUPO D

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 126,07

TOTAL - GRUPO D 7,705% 126,07
GRUPO E

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,54

0,004% 0,06

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,63
TOTAL - GRUPO E 0,260% 4,23
GRUPO F

0,265% 4,34

TOTAL - GRUPO F 0,265% 4,34
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 74,081% 1.212,07

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do 
FGTS)

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 
maternidade

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento 
superior a 15 dias motivado por acidente do trabalho

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 
constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade 

PERICUL
OSIDAD
E

INSALUBRI
DADE
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VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.848,38

III - INSUMOS
Uniforme 0,00
Auxílio alimentação 235,80
Vale transporte 109,50

-64,40
Manutenção e depreciação de equipamentos 0,00
Adicional de Assiduidade 8,62
Prêmio mensal 25,00
TOTAL - INSUMOS (R$) 314,52

INTRAJORNADA 180,98
TOTAL INTRAJORNADA 180,98

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 3.343,87

V - LDI E TRIBUTAÇÃO

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 167,19
Lucro 10,00% 334,39
TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 501,58

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
ISS 5,00% 210,48
COFINS 3,00% 126,29
PIS 0,65% 27,36

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 364,13

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 4.209,58

Quantidade de empregados no posto 2
PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 8.419,17
NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS 5,00
PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 505.150,08

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)
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UNIFORMES

VIGILÂNCIA ARMADA
FEMININO

Item Peça

1 Jaqueta 2 0,00 0,00

2 Calça 4 0,00 0,00

3 Camisa 8 0,00 0,00

4 Fiel duplo 1 0,00 0,00

5 Cinto 2 0,00 0,00

6 Meias 4 0,00 0,00
7 Sapato 2 0,00 0,00
8 Capa de chuva 1 0,00 0,00
9 Crachá 1 0,00 0,00

TOTAL FEMININO (R$) 0,00 0,00
MASCULINO

Item Peça

1 Jaqueta 2 0,00 0,00

2 Calça 4 0,00 0,00

3 Camisa 8 0,00 0,00

4 Fiel duplo 1 0,00 0,00

5 Cinto masculino 2 0,00 0,00

6 Meias 4 0,00 0,00
7 Sapato 2 0,00 0,00
8 Capa de chuva 1 0,00 0,00
9 Crachá 1 0,00 0,00

TOTAL MASCULINO (R$) 0,00 0,00

MÉDIA MASCULINO/FEMININO (R$) 0,00 0,00

Valor Médio 
Unitário (R$)

Qtde. 
Anual

Valor Anual/ 
Empregado (R$)

Valor Mensal/ 
Empregado (R$)

Valor Médio 
Unitário (R$)

Qtde. 
Anual

Valor Anual/ 
Empregado (R$)

Valor Mensal/ 
Empregado (R$)
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EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA

Item Descrição Unidade

1 Revólver calibre 38 Unid. 5,00 0,00

2 Coldre de couro axilar Unid. 20,00 0,00

3 Baleiro Unid. 20,00 0,00
4 Livro de ocorrências Unid. 5,00 0,00
5 Lanterna recarregável Unid. 20,00 0,00
6 Colete Balístico nível mínimo de segurança II-A Unid. 10,00 0,00

Custo Total dos Equipamentos (R$) 0,00
Manutenção Mensal (R$) 0,00
Depreciação Mensal (R$) 0,00
Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 0,00

MUNIÇÃO

Item Descrição Unidade

1 Munição calibre 38 Blister c/10 5,00 0,00
Total Munição (R$) 0,00

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS - LOCAL
Item Descrição Unid. Quant./Anual Valor médio(R$) Valor total (R$)

1 Unid. 2

2 Unid. 2

Qtde/posto 
de 12x36h

Valor médio 
unitário (R$)

Valor total 
(R$)

Qtde anual/ 
vigilante

Valor médio/ 
blister (R$)

Total mensal/ 
vigilante (R$)

Kit bastão de ronda eletrônica com 10 (dez) buttons - 
Sealmox e Sinimbu

Kit bastão de ronda eletrônica com 10 (dez) buttons - 
Nova Sede e Fórum

OBRIGATÓRIO APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MIN. TRABALHO E EMPREGO DENTRO DA VALIDADE E MARCADO NO 
CORPO DO EQUIPAMENTO OU NA EMBALAGEM EXTERNA . CONSULTA POSSÍVEL EM WWW.CONSULTACA.COM.BR
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Tabela - Comparação preços TRE x Limites da Portaria SeGes/MP 17/05/2017

Valor Mínimo (R$) Valor Máximo (R$)

 Posto 12x36 Diurno                5,00       7.742,78       8.413,89                  38.713,90                  42.069,45 
 Posto 12x36 Noturno                5,00       8.736,68       9.494,54                  43.683,40                  47.472,70 

                 82.397,30                  89.542,15 
                 80.075,98 

Número de 
postos

Valor Limite 
– mínimo 

(R$/posto)

Valor Limite 
– máximo 
(R$/posto)

  TOTAL MENSAL PORTARIA (R$)  
  TOTAL MENSAL TRE (R$)  
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VALOR MENSAL DO POSTO - VIGILÂNCIA DIURNA 12 x 36 
Órgão (R$) ANO

Ministério Segurança Pública - AL 6.517,50 2018

8.111,74 2018

Codevasf - Penedo/AL 7.669,56 2018
MÉDIA 7.432,93

VALOR MENSAL DO POSTO - VIGILÂNCIA NOTURNA 12 x 36
Órgão  (R$) ANO

9.820,20 2018

Ministério Segurança Pública - AL 7.639,00 2018
Codevasf - Penedo/AL 8.712,67 2018
MÉDIA 8.723,96

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM 
ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM 
ALAGOAS
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RESUMO DE CUSTOS
MÃO DE OBRA

Serviços Turno Jornada

Vigilância Armada Diurno  12x36 h 3.798,01 2 5 37.980,14 455.761,68
Vigilância Armada Noturno  12x36 h 4.209,58 2 5 42.095,84 505.150,08
TOTAL MÃO DE OBRA (R$) 80.075,98 960.911,76

Valor Mensal/ 
Empregado (R$)

Empregados/ 
Posto

Qtde. de 
Postos

Valor Mensal 
Total (R$)

Valor Anual 
(R$)
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Serviços Jornada Turno Adicional de Insalubridade
Vigilância Armada 44 h Diurno 0%

12x36 h Noturno 10%
20 h 20%

40%
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 
Secretaria de Administração - SAD 

Coordenadoria de Serviços Gerais - COSEG 
Seção de Gestão de Contratos - SEGEC 

1 

 

 

Metodologia de Cálculo do Adicional Noturno 
Valor do Adicional Noturno (mensal) = {[7h x (7 dias x 4,345 semanas por mês) x Adicional 
Noturno por Hora] / 2}, 

Onde: 2 = número de vigilantes. 
Adicional Noturno (por hora) = {[(Salário Base + Adicional de Periculosidade + Adicional de 
Produtividade) / 220 h] x (25%)} 

ANEXO V – MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

1. MÃO DE OBRA – REMUNERAÇÃO 

 O valor do salário da(s) categoria(s) envolvida(s) na prestação dos serviços ora 
licitados foram definidos com base nos pisos salariais constantes na(s) Convenção(ões) 
Coletiva(s) de Trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas 
pertinentes, conforme tabelas abaixo: 

 

QUADRO DE SALÁRIOS 
 

Categoria 
 

Convenção Coletiva Vigência 
 

Registro no MTE 
Dispositivo 
(Cláusula) 

 

Valor (R$) 

Vigilância 01/01/2019 A 31/12/2019 AL000039/2019 Cláusula quarta 1.073,33 

(1) Adicional de Periculosidade – 30% do salário base - estabelecido conforme art. 1º da Lei 
12.740, de 8 de dezembro de 2012, que alterou o art. 193 da CLT, regulamentado pela 
portaria nº 1.885/MTE de 2 de dezembro de 2013. 

(2) Adicional de Produtividade – 6% do salário base – estabelecido conforme a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2019/2019, Cláusula terceira. 

(3) Adicional Noturno – 25% do salário base - estabelecido conforme a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2019/2019, Cláusula décima primeira. 

 

2. ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

Cálculos do Grupo A 

Item % Fundamento 

A.01 – SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 
Art. 2°, § 3º, da Lei 11.457, de 16 de 
março de 2007. 

A.02 – FGTS 8,000% Art. 15, Lei nº 8.036/90 e Art. 7º, III, CF. 

A.03 – SESI/SESC 1,500% 
Art. 30, Lei 8.036, de 11 de maio de 
1990. 

 
A.04 – SENAI/SENAC 

 
1,000% 

Art. 1º, caput, Decreto-Lei 6.246, de 
1944 (SENAI) e art. 4º, caput do 
Decreto-Lei 8.621, de 1946. (SENAC). 

 
A.05 – INCRA 

 
0,200% 

Art. 1°, I, 2 c/c art. 3°, ambos do 

Decreto-Lei 1.146, de 31 de dezembro 
de 1970. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 
Secretaria de Administração - SAD 

Coordenadoria de Serviços Gerais - COSEG 
Seção de Gestão de Contratos - SEGEC 

2 

 

 

 

Item % Fundamento 

A.06 – SEBRAE 0,600% 
Art. 8º, Lei 8.029, de 12 de abril de 
1990. 

A.07 – Salário Educação 2,500% 
Art. 3º, Inciso I, Decreto 87.043, de 22 
de março de 1982. 

 

A.08 – Riscos Ambientais do 
Trabalho – RAT x FAP 

 
6,000% 

 
Cálculo abaixo 

Total 39,800% 
 

A.08 – Riscos Ambientais do Trabalho RAT X FAP: 
A.08 = RAT x FAP, em que: 
Vigilância Armada: 
RAT – 3% Atividades de Vigilância Armada – código 8011-1/01, todos do Anexo V do Decreto nº 
3.048/1999); 
FAP – 2,000 (Padrão). 
A.08 = RAT x FAP = 3 x 2,000 = 6,000% - Vigilância Armada. Encargos do Grupo A=39,800% 
Observação: A licitante deve preencher o item A.08 das planilhas de composição de custos e 
formação de preços com o valor de seu FAP, a ser comprovado no envio de sua proposta 
adequada ao lance vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê- 
lo. 

Cálculos do Grupo B 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

B.01 – 13º Salário 8,333% [(1/12)x100] = 8,333% Art. 7º, VIII, CF/88 

B.02 – Férias 8,333% [(1/12]x100] = 8,333% Art. 7º, XVII, CF/88 

B.03 – Aviso prévio 
trabalhado 

 
1,944% 

[(100% / 30) x 7] / 12 = 
1,944% 

Art. 7º, XXI, CF/88, 
477, 487 e ss. da 
CLT 

 
B.04 – Auxílio 
Doença 

 
 

0,222% 

(Benefícios de auxílio 
doença urbano/ 
População 
Economicamente Ativa 
Ocupada) / 12 = 0,222% 

 
Art. 59 e ss. da Lei 
nº 8.213/91 

B.05 – Acidente de 
trabalho 

 

0,051% 
{[(100% /30) x 15] / 12} x 
(nºCAT/População INSS 
CAT) = 0,051% 

Art. 19 a 23 da Lei 
nº 8.213/91 

B.06 – Faltas legais 0,415% 
[(100% / 30) x 1,4947] / 12 
= 0,415% 

Art. 473 da CLT 

B.07 – Férias sobre 
licença maternidade 

0,039% 
[(8,333% x 1,416% x 4/12) 
x 100] = 0,039% 

Impacto do item 
férias sobre a 
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Item % Memória de cálculo Fundamento 

   licença 
maternidade 

B.08 – Licença 
paternidade 

0,020% 
{[(100% /30) x 5] / 12} x 
1,416% = 0,020% 

Art. 7º, XIX, CF/88 e 
10, §1º, da ADCT 

Total 19,359%   

 - Redução de 7 dias ou de 2h por dia para 100 % dos empregados. Percentual relativo a 
contrato de 12 (doze) meses. 
 - De acordo com dados do MTPS, foram concedidos 1.462.463 benefícios de auxílio doença 
urbano no ano de 2013 em uma população de contribuintes para o INSS de 54.796.761 pessoas 
(http://www.mtps.gov.br/dados-abertos/dados-da-previdencia/previdencia-social-e- 
inss/boletim-estatistico-da-previdencia-social-beps). 
 - Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1,22% dos empregados. Esta taxa foi obtida 
pela proporção de acidentes de trabalho registrados, 717.911, conforme dados do Anuário 
Estatístico da Previdência Social – AEPS/2013, em relação a 58.981.000 de trabalhadores que 
fazem jus a emissão da CAT (trabalhadores com carteira assinada, outros tipos de trabalhadores 
e domésticas), conforme dados da PNAD 2013. 
 - Estimativa de 1,4947 ausências por ano, de acordo com a IN 2/2008-MPOG. 
 - Estimativa de 1,416% (taxa de natalidade da população brasileira/IBGE) de empregadas 
usufruindo 4 meses de licença por ano. 
 - Estimativa de 1,416% (taxa de natalidade da população brasileira/IBGE) dos empregados 
usufruindo 5 dias da licença por ano. 

Cálculos do Grupo C 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

C.01 – Aviso prévio 
indenizado 

 
0,417% 

{[0,05x(1/12)]x100} = 
0,417% 

Art. 7º, XXI, 
CF/88, 477, 
487 e ss. CLT 

 
C.02 – Indenização adicional 

 
0,286% 

[1/12 x 3,4275%] 

= 0,286% 

Art. 9º da Lei 
nº 7.238, de 

1984 

C.03 – Indenização 40% FGTS 
(100%) 

3,200% 
(1x0,40x0,08x100) = 

3,200% 
Art. 18, §1º da 
Lei 8.036/90 

C.04 – Indenização 10% FGTS 
(100%) 

 
0,800% 

(1x0,10x0,08x100) = 
0,800% 

Art. 1º da Lei 
Complementar 

nº 110/01 

C.05 – Abono de Férias - 1/3 
constitucional 

2,778% 
[(1/3)/12x100] = 

2,778% 
Art. 7º, XVII, 

CF/88 

C.06 – Abono de Férias - 1/3 
constitucional sobre licença 
maternidade 

 
0,013% 

{[(1/3)/12]x0,02x(4/12) 
x100]} = 0,013% 

Art. 7º, XVII, 
CF/88 
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Item % Memória de cálculo Fundamento 

Total 7,493%   

 - Estimativa de que 5% (cinco por cento) dos empregados serão substituídos durante um 
ano. 
 - Estimativa de que 3,4275% dos empregados receberão indenização de acordo com a média 
nacional de 12 meses (abril 2015 - março 2016) da Taxa de Rotatividade por Nível Geográfico - 
M.T.E./CAGED. 
 - Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados. 
 - Contribuição de 10% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados. 

Cálculos do Grupo D 
D.01 – Encargos do Grupo A sobre os Encargos do Grupo B 
D.01 = 0,398 x 0,19359 = 7,705% - Vigilância Armada; 

Cálculos do Grupo E 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

E.01 – Inc. do FGTS 
exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado. 

0,033% 
A.02 x C.01 = 

(0,08x0,00417)x100 = 
0,033% 

 

Súmula nº 305 do 
TST 

E.02 – FGTS sobre 
afastamento superior a 15 
dias por acidente de 
trabalho. 

 

0,004% 
A.02 x B.05 = 
(0,08x0,051)x100 = 
0,004% 

 
Lei 8.036, de 
1990, art. 15, §5º 

E.03 – FGTS sobre abono 
de Férias - 1/3 
constitucional. 

 
0,222% 

A.02 x C.05 = 
(0,08x0,02778)x100 = 
0,222% 

Lei 8.036, de 
1990, art. 15, §5º 

Total 0,260%   

E.02 - Estimativa de que 8% (oito por cento) dos empregados sofrem acidentes durante o ano, 
com ausência média de 30 dias durante o ano. O percentual do FGTS (8%) será aplicado 
somente sobre os 15 dias restantes do afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram 
calculados no item B.05. 

Cálculos do Grupo F 
F.01 – Encargos do Grupo A sobre salário maternidade 
F.01 = (Encargos Grupo A) x 4/12 x 2%, em que: 
Encargos do Grupo A = 0,3980; 
4/12 = período de 4 meses de licença em um ano; 
2% = Estimativa de que 2% dos empregados usufruirão da licença maternidade de 4 meses em 
um ano. 
F.01 = 0,39800x(4/12)x(2/100) = 0,265% para os postos de Vigilância Armada. 
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Total Encargos Sociais 

Item Encargo (%) 

TOTAL - GRUPO A 39,800% 

TOTAL - GRUPO B 19,359% 

TOTAL - GRUPO C 7,493% 

TOTAL - GRUPO D 7,705% 

TOTAL - GRUPO E 0,260% 

TOTAL - GRUPO F 0,265% 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 74,881% 

3. INSUMOS: 

Uniformes: Os valores dos uniformes foram baseados em pesquisas de mercado. 

Munição: Os valores das munições foram baseados em pesquisas de mercado. 

 Vale refeição: O valor do vale refeição foi calculado de acordo com a convenção 
coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas 
envolvidas na prestação dos serviços ora licitados. 

Vale refeição = valor diário x 22 

Vale refeição (12x36h) = valor diário x 15 

Onde: 22 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados no mês. 

Onde: 15 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados com escala 
  de 12x36 no mês.  

Obs.: O parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Segunda da CCT determina que 80% da despesa 
com vale refeição deve ser custeado pela empresa e 20% pelo empregado. 

 Vale transporte: O vale transporte foi baseado no preço da passagem, trajeto de ida 
e volta residência/unidade do TRE-AL. 

 

 

 Dedução legal do vale transporte: O valor da dedução do vale transporte está de 
acordo com o art. 4º, parágrafo único da Lei 7.418, de 16 de dezembro de 1985 (desconto 
máximo de 6% do salário-base). 

 Manutenção de Equipamentos: O valor do insumo Manutenção de Equipamentos foi 
obtido adotando-se a metodologia das Tabelas de Composições de Preços para Orçamentação, 
publicação da Editora Pini, para equipamentos de pequeno porte (aproximadamente 1,5HP), com 
utilização, em média, de 83h/mês, em conjunto com o Manual de Custos Rodoviários do DNIT, 
Volume 1, de 2003: 

M= k x 83 x V0/VU, onde: 
M = custo de manutenção mensal 
K = 0,6 (conforme adotado pelo Sicro2 /DNIT – Manual de Custos Rodoviários – 

Volume 1, página 83); 
VU = Vida Útil = 10.000 horas 

Vale transporte (12x36h) = 365/12/2xVTx2 
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Metodologia de Cálculo do Adicional Assiduidade 
Valor fixo estabelecido pela convenção = R$ 103,43 (recebido quando da concessão das 
férias, caso o empregado não tenha faltado sem justificativa) 
Valor mensal = R$ 103,43 / 12 meses = R$ 8,62 

V0 = Valor de aquisição do equipamento 
Assim: 
Manutenção Mensal = Valor total dos equipamentos (ANEXO IV)x0,5% a.m.; 

 Depreciação de Equipamentos: Para o cálculo do insumo Depreciação de 
Equipamentos, adotou-se vida útil de 8 anos e valor residual de 20%, com base no Manual de 
Custos Rodoviários do DNIT, volume 1, de 2003. 

Assim: 
Depreciação Mensal = [Valor total dos equipamentos x (1,00-0,20)]/(12x8); 

 Prêmio mensal: R$ 25,00 (vinte e cinco reais), estabelecido conforme a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2018/2018, Cláusula décima primeira, Parágrafo Primeiro. 

 
 Adicional de Assiduidade – R$ 8,62 (oito reais e sessenta e dois centavos) – estabelecido 
conforme a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019, Cláusula décima quinta. 

 

4. Intrajornada: (para escala 12x36h) 

 Intrajornada: O intervalo intrajornada poderá ser reduzido na CCT para no mínimo 
30 minutos. Se a CCT não dispuser, o intervalo da intrajornada será de 1 hora. 

Intrajornada = ((valor total de remuneração)/220)x meia ou uma horax7x4,345/2*1,6 
        Onde: 2 = número de empregados de um posto.  
Observação: A licitante deve preencher o item intrajornada com o valor do custo por ela 

apurado, para a indenização do profissional. 

5. LUCRO E DESPESAS INDIRETAS E TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

Lucro e Despesas Indiretas – LDI: 

 Para fins de estimativa da CONTRATANTE, em Lucro e Despesas Indiretas - LDI, foram 
consideradas as despesas administrativas e operacionais (5%) e a margem de lucro (10%). 

 Obs.: Eventuais custos não previstos expressamente na memória de cálculo devem 
ser cobertos pelo LDI (Lucro e Despesas Indiretas). 

Tributação sobre Faturamento 

 Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributação de 
Lucro PRESUMIDO. A licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha com 
base no regime de tributação ao qual estará submetida durante a execução do contrato. 
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ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 Vigilância Armada  

Jornada 12x36 h 
 

Turno   

Salário Mínimo local (R$)   

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
(R$) 

Salário base   

Adicional de Periculosidade 
% 

periculosidade 
30% 

Adicional Noturno   

Adicional de Produtividade 6%  

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$)   

   

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 

 GRUPO A - ENCARGOS   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL   

A.02 FGTS   

A.03 SESI/SESC   

A.04 SENAI/SENAC   

A.05 INCRA   

A.06 SEBRAE   

A.07 Salário Educação   

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 

 TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS   

 GRUPO B   

B.01 13º Salário   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3)   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado   

B.04 Auxílio Doença   

B.05 Acidente de Trabalho   

B.06 Faltas Legais   

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 
 B.08 Licença Paternidade   

 TOTAL - GRUPO B   

 GRUPO C   

C.01 Aviso Prévio Indenizado   

C.02 Indenização Adicional   

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 
40% do FGTS) 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição 
de 10% do FGTS) 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 
maternidade 

TOTAL - GRUPO C 

GRUPO D 

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 

TOTAL - GRUPO D 

GRUPO E 

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 
afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 
trabalho 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 

TOTAL - GRUPO E 

GRUPO F 

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 
constantes da base de cálculo referente ao salário 
maternidade 
TOTAL - GRUPO F 

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 

III - INSUMOS 

Uniforme 

Auxílio alimentação 

Vale transporte 
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 
Manutenção e depreciação de equipamentos 
Adicional de Assiduidade 
Prêmio mensal 
TOTAL - INSUMOS (R$) 

 

IV - INTRAJORNADA 

Intrajornada 

TOTAL INTRAJORNADA (R$) 

 

Anexo V - MEMÓRIA DE CÁLCULO (CUSTOS) (0757069)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 172



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 
Secretaria de Administração - SAD 

Coordenadoria de Serviços Gerais - COSEG 
Seção de Gestão de Contratos - SEGEC 

9 

 

 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + 
INTRAJORNADA (R$) 

 

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 

Despesas Administrativas/Operacionais 

 Lucro 

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 
 

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

ISS 

COFINS 
PIS 

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

 

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 

Quantidade de empregados no posto 

 PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
 

PLANILHA DE PREÇOS DE UNIFORMES 

VIGILÂNCIA ARMADA 

FEMININO 

Item Peça 
Valor Médio 
Unitário (R$) 

Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ 
Empregado (R$) 

Valor Mensal/ 
Empregado (R$) 

1 Jaqueta 
 

2 
  

2 Calça  4   

3 Camisa  8   

4 Fiel duplo  8   

5 Cinto  2   

6 Meias  4   

7 Sapato  2   

8 Capa de chuva  1   

9 Crachá  1   

TOTAL FEMININO (R$)     
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VIGILÂNCIA ARMADA 

MASCULINO 

Item Peça 
Valor Médio 
Unitário (R$) 

Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ 
Empregado (R$) 

Valor Mensal/ 
Empregado (R$) 

 

1 Jaqueta 2 

2 Calça 4 

3 Camisa 8 

4 Fiel duplo 8 

5 Cinto masculino 2 

6 Meias 4 

7 Sapato 2 

8 Capa de chuva 1 

9 Crachá 1 

TOTAL MASCULINO (R$) 

MÉDIA MASCULINO/FEMININO (R$) 

 

PLANILHA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS 

EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

 

Item 

 

Descrição 

Valor 

Unidade  
Qtde./posto Qtde./ médio 

de 12h vigilante  unitário 
(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

 

1 Revólver calibre 38 Unid. 1,00 0,50 

2 Coldre de couro axilar Unid. 1,00 0,50 

3 Baleiro Unid. 1,00 0,50 

4 Livro de ocorrências Unid. 1,00 0,50 

5 Lanterna recarregável Unid. 1,00 0,50 

6 Colete Balístico - nível mínimo II-A Unid. 2,00 1,00 

Custo Total dos Equipamentos (R$)    

Manutenção Mensal (R$) 

Depreciação Mensal (R$) 

Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 
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MUNIÇÃO 

 
Item 

 
Descrição 

 
Unidade 

Qtde. 
anual/ 
vigilante 

Qtde. 
mensal/ 
vigilante 

Valor 
médio/ 
blister 

(R$) 

Total 
mensal/ 
vigilante 

(R$) 

1 Munição calibre 38 
Blister 
c/10 

1,00 0,083333333
  

Total Munição (R$)      

 

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS 

MÃO DE OBRA 

 

Serviços 

 

Turno 

 

Jornada 

Valor 
Mensal/ 

Empregado 
(R$) 

 

Empregados/Posto 
Qtde. 

de 
Postos 

Valor 
Mensal 

Total (R$) 

 
Valor 

Anual (R$) 

Vigilância 
Armada 

Diurno 
12x36 

h 

 

2 5 
  

Vigilância 
Armada 

Noturno 
12x36 

h 

 

2 5 
  

TOTAL MÃO DE OBRA (R$)      
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2020.
À
SAD
 
Senhor Secretário,
 
Pelo presente encaminhamos Termo de Referência

com vistas à contratação de serviços de vigilância e os
seguintes anexos:

ANEXO I -  Instrumento de Medição de Resultados - (0757062);

ANEXO II -  Mapa de Riscos - (0757063);

ANEXO III - Insumos Diversos (0757064);

ANEXO IV - Planilhas de Composição de Custos provisória (0757068);

ANEXO V - Memória de Cálculo para Composição dos Custos
(0757069).

Cumpre ressaltar acerca da necessidade de realização de
nova pesquisa de preços dos insumos (anexo III) para a elaboração
final da planilha de custos.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 08/09/2020, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0757071 e o código CRC 3B284B61.
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DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
 
À SEIC, para realização de nova pesquisa de preços

dos insumos, anexo III referido no Despacho SEGEC 0757071,
com vistas à elaboração final da planilha de custos da
contratação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2020, às 21:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759466 e o código CRC 2E9A5171.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes nesse relatório atendem
ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 2º, (o resultado da
pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como Inc. II e III do Art. 2º.

Relatór io gerado no dia 17/09/2020 17:14:50  ( IP:  2804:14d:1282:90e1:f0d9:8a9d:c63e:945d)

Relatório de Cotação: INSUMOS - VIGILÂNCIA. PA 0001437-74.2020

Pesquisa realizada entre 15/09/2020 17:10:13 e 17/09/2020 16:56:12

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado

para a definição do valor estimado."

Item 1: Jaqueta ou Japona masculino ou feminino

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

6 1 R$ 103,35 (un) - R$ 103,35 R$ 103,35

Item 2: Calça social - masculina ou feminina

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

5 1 R$ 55,41 (un) - R$ 55,41 R$ 55,41

Item 3: Camisa social mangas curtas - masculina ou feminina

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

6 1 R$ 44,26 (un) - R$ 44,26 R$ 44,26

Item 4: Fiel Duplo

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

3 1 R$ 10,89 (un) - R$ 10,89 R$ 10,89

Item 5: Cinto masculino ou feminino

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

6 1 R$ 20,49 (un) - R$ 20,49 R$ 20,49

Item 6: Meias pretas - masculinas ou femininas
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PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

5 1 R$ 4,30 (un) - R$ 4,30 R$ 4,30

Item 7: Sapato feminino

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

5 1 R$ 68,67 (un) - R$ 68,67 R$ 68,67

Item 8: Capa de Chuva

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

8 1 R$ 20,67 (un) - R$ 20,67 R$ 20,67

Item 9: Crachá

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

5 1 R$ 3,80 (un) - R$ 3,80 R$ 3,80

Item 10: Sapato masculino

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

5 1 R$ 59,87 (un) - R$ 59,87 R$ 59,87

Item 11: Revólver calibre 38

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

3 1 R$ 3.268,41 (un) - R$ 3.268,41 R$ 3.268,41

Item 12: Munição - blister com 10

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

4 10 R$ 3,18 (un) - R$ 3,18 R$ 31,80

Item 13: Coldre de couro

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

3 1 R$ 92,60 (un) - R$ 92,60 R$ 92,60

Item 14: Baleiro

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

0 1 R$ 0,00 (un) - R$ 0,00 R$ 0,00

Item 15: Livro de ocorrência
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Item 1: Jaqueta ou Japona masculino ou feminino

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba/SP

Objeto: Aquisição de uniformes para a Guarda Municipal - Secretaria Municipal de
Segurança Urbana de Itaquaquecetuba..

Descrição: JAQUETA MASCULINA - JAQUETA MASCULINA, MATERIAL 65% POLIÉSTER
E 35% LÃ, MODELO UNISSEX, ACABAMENTOCOM FORRO, TIPO BOLSO
LATERAL, COR VERDE-OLIVA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SEM CAPUZ, TIPO MANGA COMPRIDA, TIPO GOLA DUPLA

Data: 19/08/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:142020 / UASG:986563

Lote/Item: 1/7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 270

Unidade: Unidade

U F : SP

R$ 111,95 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

21.854.560/0001-83
* VENCEDOR *

CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA R$ 111,95

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

3 1 R$ 6,01 (un) - R$ 6,01 R$ 6,01

Item 16: Lanterna tática de alumínio, LED, no mínimo 190 Lumens e 3 pilhas recarregáveis

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

4 1 R$ 51,08 (un) - R$ 51,08 R$ 51,08

Item 17: Colete balístico

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

4 1 R$ 976,00 (un) - R$ 976,00 R$ 976,00

Item 18: Kit bastão de ronda eletrônica com 10 buttons

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO PERCENTUAL PREÇO MÁXIMO TOTAL

2 1 R$ 675,00 (un) - R$ 675,00 R$ 675,00

Valor Global:  R$ 5.492,61

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado: R$ 103,35 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 103,35 Média dos Preços Obtidos: R$ 103,35

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Confeccionada em tecido resistente, forrada e adequada às condições de trabalho do vigilante, de acordo com modelo aprovado 
pela Polícia Federal, Portaria 387/2006 - DG/DPF. Emblema da empresa na parte externa do bolso e nas mangas.
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Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON

Objeto: Aquisição de cobertores para uso de pacientes e uniformes profissionais para
atendimento às necessidades de diversos setores da Secretaria Municipal de
Saúde..

Descrição: JAQUETA MASCULINA - JAQUETA EM NYLON PARAQUEDAS
IMPERMEÁVEL, COR PRETA, 100% POLIAMIDA, FORRO MATELASSÊ 100GR,
NA FRENTE BOLSOS FACA, ZÍPER E LAPELA COM BOTÕES METÁLICOS
DANDO ACABAMENTO, COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E
ESCRITA 'VIGILÂNCIA EM SAÚDE' NA PARTE FRONTAL SUPERIOR LADO
ESQUERDO.

CatMat: 19798 - JAQUETA MASCULINA , JAQUETA MASCULINA NOME

Data: 30/07/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:392020 / UASG:987683

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/07/2020 14:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 65

Unidade: Unidade

U F : PR

R$ 96,25 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

18.036.328/0001-23
* VENCEDOR *

PONTOCOM BRINDES LTDA R$ 96,25

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando de Operações Terrestres 
Comando de Aviação do Exército 
Base de aviação de Taubaté

Objeto: Eventual aquisição de enxoval cama, mesa e banho, uniforme e material
permanente..

Descrição: JAQUETA MASCULINA - JAQUETA MASCULINA, MATERIAL 100%
POLIÉSTER, MODELO ZÍPER, ACABAMENTO COM FORRO, TIPO BOLSO 2
BOLSOS EXTERNOS LATERAL, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ELÁSTICO NOS PUNHOS E CINTURA, CONFORME MODELO, TIPO
MANGA COMPRIDA, TIPO GOLA SOCIAL

CatMat: 447422 - JAQUETA MASCULINA, MATERIAL 100% POLIÉSTER MODELO
ZÍPER ACABAMENTO COM FORRO TIPO BOLSO 2 BOLSOS EXTERNOS
LATERAL TAMANHO SOB MEDIDA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO
NOS PUNHOS E CINTURA, CONFORME MODELO TIPO MANGA COMPRIDA
TIPO GOLA SOCIAL

Data: 28/04/2020 13:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102020 / UASG:160518

Lote/Item: /64

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: Unidade

U F : SP

R$ 110,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

27.116.740/0001-44
* VENCEDOR *

C. I. CONFECCOES EIRELI R$ 110,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorR$ 79,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Objeto: Aquisição de Materiais Diversos para uso do Setor de Vigilância em Saúde do
Município de Capanema-PR, em Atendimento ao Programa de Qualificações
das Ações de Vigilância em Saúde- VIGIASUS- Resoluções SESA/PR 616/2015
e 1205/2017, Regulamentado pela Resolução SESA/PR 403/20178.
Processado pelo Sistema Registro de Preços.

Descrição: JAQUETA MASCULINA - JAQUETA CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON,
FORRADA, NA COR PRETA, BORDADO O BRASÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAPANEMA PR NA PARTE FRONTAL SUPERIOR ESQUERDA, O
LOGO DO VIGIASUS NA PARTE FRONTAL SUPERIOR DIREITA, VIGILÂNCIA
SANITÁRIA NA PARTE POSTERIOR DA JAQUETA. TAMANHOS VARIADOS.

CatMat: 19798 - JAQUETA MASCULINA , JAQUETA MASCULINA NOME

Data: 28/04/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:302020 / UASG:987487

Lote/Item: /24

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/05/2020 09:36

Homologação: 07/05/2020 09:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

23.837.209/0001-00
* VENCEDOR *

AUGUSTO HENRIQUE ALVES R$ 79,00

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
6ª Região Militar 
6ºDepósito de Suprimento

Objeto: Aquisição de materiais de cama, mesa e banho, uniformes de rancho, especiais
e históricos, bandeiras e símbolos..

Descrição: JAQUETA MASCULINA - JAQUETA MASCULINA, MATERIAL NÁILON
RESINADO TELA, MODELO ZIPPER, ACABAMENTO COM FORRO, TIPO BOLSO
LATERAIS EMBUTIDOS, TIPO BOTÃO PRESSÃO, COR AZUL- MARINHO,
TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPUZ E BOLSO
ESCAMOTEÁVEL NAS COSTAS COM BOR D, TIPO MANGA COMPRIDA
REMOVÍVEL

CatMat: 259097 - JAQUETA MASCULINA , MATERIAL NÁILON RESINADO TELA,
MODELO ZIPPER, ACABAMENTO COM FORRO, TIPO BOLSO LATERAIS
EMBUTIDOS, TIPO BOTÃO PRESSÃO, COR AZUL-MARINHO, TAMANHO MÉDIO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPUZ E BOLSO ESCAMOTEÁVEL NAS
COSTAS COM BORD, TIPO MANGA COMPRIDA REMOVÍVEL

Data: 04/03/2020 10:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:132019 / UASG:160038

Lote/Item: /101

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/03/2020 13:13

Homologação: 31/03/2020 10:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

U F : BA

R$ 107,99 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

18.386.337/0001-44
* VENCEDOR *

SILVENINA UNIFORMES LTDA R$ 107,99

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPIs -
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA.

Descrição: VESTUÁRIO PROTEÇÃO - VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL NÁILON
EMBORRACHADO, IMPERMEÁVEL, TAMANHO SOB MEDIDA, COMPONENTES
JAQUETA,CAPUZ DESTACÁVEL ZÍPER,2 BOLSOS EMBUTIDOS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COR
PRETA

Data: 02/03/2020 08:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:987809

Lote/Item: /29

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/03/2020 11:07

Homologação: 31/03/2020 11:30

R$ 114,90 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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CatMat: 399881 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO, NÁILON EMBORRACHADO, IMPERMEÁVEL,
SOB MEDIDA, JAQUETA,CAPUZ DESTACÁVEL ZÍPER,2 BOLSOS EMBUTIDOS,
CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, PRETA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

27.743.380/0001-00
* VENCEDOR *

ANDRE ANTONIO SABINO R$ 114,90

Item 2: Calça social - masculina ou feminina

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Objeto: Aquisição de materiais de cosumo - Equipamento de Proteção Individual EPI
(BOTINA, LUVAS E ÁLCOOL EM GEL E LIQUIDO, UNIFORMES)..

Descrição: LUVA TIPO SOCIAL - Calça em BRIM 100% algodão, alta resistência, com
elástico na cintura, bolso frontal, com faixa refletiva na cor cinza ABNT NBR
15.292 na altura dos joelhos. Dos Tamanhos e quantidades: M - 06 G- 08 GG -
04

Data: 28/08/2020 10:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:1092020 / UASG:452286

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/08/2020 09:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 18

Unidade: Unidade

U F : RO

R$ 55,55 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

02.231.948/0001-83
* VENCEDOR *

EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R$ 55,55

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sudeste 
1ª Brigada de Artilharia Antiaérea 
3ºGrupo de Artilharia Antiaérea

Objeto: Aquisição de material permanente e copa/cozinha para o Setor de
Aprovisionamento do 3º GAAAe e Órgãos participantes..

Descrição: CALÇA MASCULINA - CALÇA MASCULINA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO
SOCIAL, TIPO BOLSO LATERAL E TRASEIRO, TAMANHO 38 A 58, COR PRETA,
QUANTIDADE PREGAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PREGA

CatMat: 221720 - CALÇA MASCULINA , MATERIAL POLIÉSTER, MODELO SOCIAL, TIPO
BOLSO LATERAL E TRASEIRO, TAMANHO 38 A 58, COR PRETA, QUANTIDADE
PREGAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PREGA

Data: 10/08/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:160369

Lote/Item: /90

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/08/2020 13:22

Homologação: 27/08/2020 12:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: Unidade

U F : RS

R$ 57,18 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado: R$ 55,41 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 55,41 Média dos Preços Obtidos: R$ 55,41

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Estilo e cor que obedeçam à regulamentação da Polícia Federal, com as composições: a) 100% lã leve e fina; b) 73% viscose e 1
7% poliéster, ou c) 65% poliéster e 35% lã. tecido Oxford, cor preta Braguilha forrada. Cós entretelado, forrado, com passadores no 
mesmo tecido da calça. 02 bolsos laterais, embutidos. 02 bolsos traseiros, embutidos, com uma casa vertical e um botão.
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CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

18.386.337/0001-44
* VENCEDOR *

SILVENINA UNIFORMES LTDA R$ 57,18

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sudeste 
1ª Brigada de Artilharia Antiaérea

Objeto: Aquisição de Materiais e Gêneros para os Hotéis de Trânsito do GCALC..

Descrição: CALÇA MASCULINA - CALÇA MASCULINA, MATERIAL OXFORD, MODELO
SOCIAL, TAMANHO 44, COR PRETA

CatMat: 317484 - CALÇA MASCULINA , MATERIAL OXFORD, MODELO SOCIAL,
TAMANHO 44, COR PRETA

Data: 30/07/2020 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32020 / UASG:160293

Lote/Item: 3/31

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/08/2020 14:11

Homologação: 03/08/2020 16:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 180

Unidade: Unidade

U F : SP

R$ 40,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

30.869.154/0001-85
* VENCEDOR *

ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. R$ 40,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Departamento de Administração de Materiais e Serviços

Objeto: Aquisição de materiais de proteção e Segurança Individual - EPI e para a
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia..

Descrição: CALÇA - Calça social em gabardine microfibra 100% poliester, na cor azul
marinho, feita sob medida, com 4 bolsos embutidos, sendo 2 frontais e 2
trazeiros; cós entrlado e forrado, com 5 passadores, fechável por gancho em
metal aço inoxidável, bragulha com ziper de alta qualidade, bainha virada para
dentro, com pontos invisíveis externamente, e chuleada, costuras em ponto
simples para fechamento, fixação de componentes e chuleadas nas costuras
de acabamento.

CatMat: 151064 - CALÇA , CALÇA NOME

Data: 17/07/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:135038

Lote/Item: /23

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/07/2020 14:56

Homologação: 30/07/2020 15:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: Unidade

U F : DF

R$ 60,97 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

10.214.272/0001-48
* VENCEDOR *

EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA R$ 60,97

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorR$ 63,33 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Departamento de Engenharia e Construção

Objeto: Aquisição de vestuário (terno, calça, gravatas, sapatos, cinto, camiseta e véstia
branca, destinados aos militares do Sistema Departamento de Engenharia e
Construção (DEC), motoristas e taifeiros..

Descrição: TERNO - CALÇA SOCIAL - estilo: reta, sem pregas; tecido: microfibra de
gabardine 100% poliéster com gramatura mínima 173 g/m3, idêntico ao paletó.
Conforme descrição detalhada no TR.

Data: 13/07/2020 10:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:160067

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/07/2020 09:58

Homologação: 17/07/2020 12:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

10.214.272/0001-48
* VENCEDOR *

EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA R$ 63,33

Item 3: Camisa social mangas curtas - masculina ou feminina

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO/SC

Objeto: Aquisição de uniformes e equipamentos de proteção individual, para
fornecimento aos servidores do município de Bom Retiro.

Descrição: UNIFORME PROFISSIONAL - Camisa feminina, manga curta tecido na base
de poliéster com algodão e elastano com o brasão da prefeitura na frente em
bordado de no mínimo 8x10cm, nos tamanhos P, M, G, GG E XG

CatMat: 150156 - UNIFORME PROFISSIONAL , UNIFORME PROFISSIONAL NOME

Data: 10/09/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:652020 / UASG:988049

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : SC

R$ 47,49 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

27.116.740/0001-44
* VENCEDOR *

C. I. CONFECCOES EIRELI R$ 47,49

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO/SC Data: 10/09/2020 08:30

R$ 49,79 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado: R$ 44,26 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 44,26 Média dos Preços Obtidos: R$ 44,26

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Estilo e cor que obedeçam à regulamentação da Polícia Federal, tecido 100% algodão Mangas curtas. Bolso na parte superior e
m ambos os lados, sobrepostos com tampa. Fiel duplo Nylon preto, emblema da empresa e do Órgão e bandeira do Brasil, borda
dos na parte externa dos bolsos e nas mangas.
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Objeto: Aquisição de uniformes e equipamentos de proteção individual, para
fornecimento aos servidores do município de Bom Retiro.

Descrição: UNIFORME PROFISSIONAL - Camisa masculina, manga curta tecido na
base de poliéster com algodão e elastano com o brasão da prefeitura na frente
em bordado de no mínimo 8x10cm, nos tamanhos P, M, G, GG E XG

CatMat: 150156 - UNIFORME PROFISSIONAL , UNIFORME PROFISSIONAL NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:652020 / UASG:988049

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

27.116.740/0001-44
* VENCEDOR *

C. I. CONFECCOES EIRELI R$ 49,79

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE BELÉM - PA

Objeto: Registro de Preços para escolha da proposta mais vantajosa para eventual
aquisição de bens diversos, de caça e pesca, uniformes, tecidos e aviamentos,
material de manobra e patrulhamento e de proteção e segurança, para atender
às demandas da Coordenação Regional Centro-Leste do Pará - CR-CLPA e
unidades vinculadas, especialmente a Frente de Proteção Etnoambiental
Cuminapanema - FPEC e a Frente de Proteção Etnoambiental Médio Xingu -
FPEMX..

Descrição: CAMISA MASCULINA - CAMISA, na cor verde ou preta, com mangas curtas e
proteção UV mínima fator 50 UVA e UVB. Deverá ser fornecida nos tamanhos P,
M, G e GG.

CatMat: 55573 - CAMISA MASCULINA , CAMISA MASCULINA NOME

Data: 18/06/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72020 / UASG:194010

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/07/2020 11:14

Homologação: 03/07/2020 17:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : PA

R$ 44,99 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

10.242.466/0001-57
* VENCEDOR *

GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA R$ 44,99

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE BELÉM - PA

Objeto: Registro de Preços para escolha da proposta mais vantajosa para eventual
aquisição de bens diversos, de caça e pesca, uniformes, tecidos e aviamentos,
material de manobra e patrulhamento e de proteção e segurança, para atender
às demandas da Coordenação Regional Centro-Leste do Pará - CR-CLPA e
unidades vinculadas, especialmente a Frente de Proteção Etnoambiental
Cuminapanema - FPEC e a Frente de Proteção Etnoambiental Médio Xingu -
FPEMX..

Descrição: CAMISA MASCULINA - CAMISA, na cor verde ou preta, com mangas curtas e
proteção UV mínima fator 50 UVA e UVB. Deverá ser fornecida nos tamanhos P,
M, G e GG.

CatMat: 55573 - CAMISA MASCULINA , CAMISA MASCULINA NOME

Data: 18/06/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72020 / UASG:194010

Lote/Item: /56

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/07/2020 11:14

Homologação: 03/07/2020 17:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : PA

R$ 40,30 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

10.242.466/0001-57
* VENCEDOR *

GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA R$ 40,30
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Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 
11ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de Materiais do Programa de Auditoria e Segurança Alimentar (PASA)
e de Hotelaria..

Descrição: CAMISA MASCULINA - CAMISA MASCULINA SOCIAL MANGA CURTA,
MATERIAL 100% ALGODÃO, 8 BOTÕES, QUANTIDADE DE BOLSOS 1, TIPO
BOLSO EXTERNO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO, DEVERÁ CONTER
A LOGOMARCA BORDADO EM VERMELHO DO SIMBOLO DO 11º R C MEC NO
BOLSO, CAMISA NA COR BRANCA, TAMANHO (P, M, G, GG), A CONTRATADA
DEVERA ENVIAR FOTOS DO MODELO APÓS EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO.

CatMat: 55573 - CAMISA MASCULINA , CAMISA MASCULINA NOME

Data: 30/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:152019 / UASG:160152

Lote/Item: /237

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/05/2020 10:32

Homologação: 12/05/2020 14:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 330

Unidade: Unidade

U F : MS

R$ 39,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

03.890.627/0001-53
* VENCEDOR *

BARRETO'S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI R$ 39,00

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 
11ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de Materiais do Programa de Auditoria e Segurança Alimentar (PASA)
e de Hotelaria..

Descrição: CAMISA MASCULINA - CAMISA MASCULINA SOCIAL MANGA CURTA,
MATERIAL 100% ALGODÃO, 8 BOTÕES, QUANTIDADE DE BOLSOS 1, TIPO
BOLSO EXTERNO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO, DEVERÁ CONTER
A LOGOMARCA BORDADO EM VERMELHO DO SIMBOLO DO 11º R C MEC NO
BOLSO, CAMISA NA COR BRANCA, TAMANHO (P, M, G, GG), A CONTRATADA
DEVERA ENVIAR FOTOS DO MODELO APÓS EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO.

CatMat: 55573 - CAMISA MASCULINA , CAMISA MASCULINA NOME

Data: 30/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:152019 / UASG:160152

Lote/Item: /108

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/05/2020 10:30

Homologação: 12/05/2020 13:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 260

Unidade: Unidade

U F : MS

R$ 44,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

21.693.614/0001-76
* VENCEDOR *

R I CONFECCAO E COMERCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA. R$ 44,00

Item 4: Fiel Duplo

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorR$ 10,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado: R$ 10,89 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 10,89 Média dos Preços Obtidos: R$ 10,89

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Nylon preto, emblemas da empresa e bandeira do Brasil bordados
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ºBatalhão de Guardas

Objeto: Eventual aquisição de Uniformes Especiais visando suprir necessidades do 1º
Batalhão de Guardas em suas diversas missões..

Descrição: UNIFORME PROFISSIONAL - Uniforme profissional - Torçal (fiel trançado
duplo) branco, trançado 2 saida, composição poliuretano na cor branca, a parte
superior do fiel possui acabamento trançado. Possui 2 saidas com um
mosquetão em cada uma, usado para prender no zarelho da arma e apito

CatMat: 150156 - UNIFORME PROFISSIONAL , UNIFORME PROFISSIONAL NOME

Data: 06/07/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:160253

Lote/Item: /34

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/07/2020 10:37

Homologação: 24/07/2020 07:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

09.555.035/0001-61
* VENCEDOR *

COMBAT INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA R$ 10,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ºBatalhão de Guardas

Objeto: Eventual aquisição de Uniformes Especiais visando suprir necessidades do 1º
Batalhão de Guardas em suas diversas missões..

Descrição: UNIFORME PROFISSIONAL - Uniforme profissional - Torçal (fiel trançado
duplo) verde oliva trançado 2 saida, composição poliuretano na cor verde oliva, a
parte superior do fiel possui acabamento trançado. Possui 2 saidas com um
mosquetão em cada uma, usado para prender no zarelho da arma e apito

CatMat: 150156 - UNIFORME PROFISSIONAL , UNIFORME PROFISSIONAL NOME

Data: 06/07/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:160253

Lote/Item: /35

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/07/2020 10:37

Homologação: 24/07/2020 07:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

U F : RJ

R$ 10,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

09.555.035/0001-61
* VENCEDOR *

COMBAT INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA R$ 10,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Aquisição de material de consumo (Boina, Brasão, Targeta, Cinto, Meias, Luvas,
Apito, Calça, camisa, Pincel Atômico, Papel A4, entre outros) visando atender a
Guarda Mirim de Cujubim, em parceria com a Polícia Militar do Estado de
Rondônia..

Descrição: SUPORTE DE ESQUIFE - FIEL TRAÇADO DUPLO na cor preta utilizado por
militares para apitos. (Conforme Segue Lista Ilustrativa em Anexo);

CatMat: 60950 - SUPORTE DE ESQUIFE , SUPORTE DE ESQUIFE NOME

Data: 27/11/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:5092019 / UASG:925373

Lote/Item: /74

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/12/2019 13:05

Homologação: 02/04/2020 09:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : RO

R$ 12,67 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
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34.051.252/0001-61
* VENCEDOR *

E & F IMPERIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS EIRELI R$ 12,67

Item 5: Cinto masculino ou feminino

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Planalto 
Comando 3ª Brigada de Infataria Motorizada 
36º Batalhão de Infantaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de Uniformes e materiais de proteção conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: CINTO VESTUÁRIO - CINTO DE COURO PRETO, COM FIVELA PRATEADA.
Cinto social masculino: confeccionado em couro sintético, 140 cm de
cumprimento e 2,5 cm de largura (aproximadamente), cor PRETO, fivela em
níquel ajustável, regulador de tamanho.

CatMat: 4057 - CINTO VESTUÁRIO , CINTO DE VESTUARIO MASCULINO / FEMININO
NOME

Data: 18/08/2020 08:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92020 / UASG:160130

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/08/2020 15:31

Homologação: 31/08/2020 14:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

U F : MG

R$ 22,44 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

22.276.236/0001-98
* VENCEDOR *

JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO R$ 22,44

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sudeste 
1ª Brigada de Artilharia Antiaérea 
3ºGrupo de Artilharia Antiaérea

Objeto: Aquisição de material permanente e copa/cozinha para o Setor de
Aprovisionamento do 3º GAAAe e Órgãos participantes..

Descrição: CINTO VESTUÁRIO - CINTO VESTUÁRIO, MATERIAL COURO, COR PRETA,
TAMANHO 110 CM, USO MASCULINO, MODELO SOCIAL

CatMat: 344396 - CINTO VESTUÁRIO, COURO, PRETA, 110 CM, MASCULINO, SOCIAL

Data: 10/08/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:160369

Lote/Item: /94

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/08/2020 13:22

Homologação: 27/08/2020 12:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : RS

R$ 19,50 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

22.276.236/0001-98
* VENCEDOR *

JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO R$ 19,50

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorR$ 20,00 

Preço Estimado: R$ 20,49 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 20,49 Média dos Preços Obtidos: R$ 20,49

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Em couro, constituído de uma face na cor preta, sem costura, fivela em metal, com garra regulável.
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sudeste 
1ª Brigada de Artilharia Antiaérea

Objeto: Aquisição de Materiais e Gêneros para os Hotéis de Trânsito do GCALC..

Descrição: CINTO VESTUÁRIO - CINTO VESTUÁRIO, MATERIAL COURO, COR PRETA,
TAMANHO 110 CM, USO MASCULINO, MODELO SOCIAL

CatMat: 344396 - CINTO VESTUÁRIO, COURO, PRETA, 110 CM, MASCULINO, SOCIAL

Data: 30/07/2020 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32020 / UASG:160293

Lote/Item: 3/32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/08/2020 14:11

Homologação: 03/08/2020 16:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 180

Unidade: Unidade

U F : SP

Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

30.869.154/0001-85
* VENCEDOR *

ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. R$ 20,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Secretaria Geral do Exército 
BASE DE ADMINISTRAÇÃO DO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de consumo de copa e cozinha,
materiais de higienização e uniformes, visando apoio para o Serviço de
Aprovisionamento (refeitórios, rancho, cozinhas e padaria), atendendo as
necessidades da B Adm QGEx e Órgãos participantes..

Descrição: CINTO VESTUÁRIO - CINTO VESTUÁRIO, MATERIAL COURO, COR PRETA,
TAMANHO 110 CM, USO MASCULINO, MODELO SOCIAL

CatMat: 344396 - CINTO VESTUÁRIO, COURO, PRETA, 110 CM, MASCULINO, SOCIAL

Data: 13/07/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32020 / UASG:160186

Lote/Item: /22

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/07/2020 15:16

Homologação: 22/07/2020 18:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 817

Unidade: Unidade

U F : DF

R$ 15,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

11.594.621/0001-67
* VENCEDOR *

ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI R$ 15,00

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
5ª Região Militar 
14ªBrigada de Infantaria Motorizada 
28ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Intenção de Registro de Preços para eventual aquisições de uniformes de
cozinha.

Descrição: CINTO VESTUÁRIO - CINTO VESTUÁRIO, MATERIAL COURO, COR
PRETO/MARROM, MATERIAL FIVELA METAL PRATEADO, TAMANHO GRANDE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE

CatMat: 382962 - CINTO VESTUÁRIO, COURO, PRETO/MARROM, METAL PRATEADO,
GRANDE, DUPLA FACE

Data: 13/05/2020 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:232019 / UASG:160441

Lote/Item: /28

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/06/2020 10:31

Homologação: 05/06/2020 09:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

U F : SC

R$ 24,98 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

03.291.274/0001-75
* VENCEDOR *

POINT DO MILITAR CANTINAS E ALFAIATARIAS EIRELI R$ 24,98

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
6ªDivisão de Exército 
8ªBrigada de Infantaria Motorizada 
6ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Aquisição de Aparelhos, Utensílios Domésticos e Uniformes em proveito do
setor de aprovisionamento do 6GAC..

Descrição: CINTO VESTUÁRIO - CINTO VESTUÁRIO, MATERIAL COURO, TAMANHO
SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, REGULÁVEL,
TIPO FIVELA PRATA, MODELO SOCIAL, LARGURA 3,5 CM

CatMat: 356857 - CINTO VESTUÁRIO, COURO, SOB MEDIDA, DUPLA FACE,
REGULÁVEL, TIPO FIVELA PRATA, SOCIAL, 3,5 CM

Data: 27/04/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:160403

Lote/Item: /35

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/05/2020 15:51

Homologação: 07/05/2020 15:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 210

Unidade: Unidade

U F : RS

R$ 21,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

14.378.714/0001-42
* VENCEDOR *

INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA ME R$ 21,00

Item 6: Meias pretas - masculinas ou femininas

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
23ª Brigada de Infantaria de Selva 
23º Batalhão Logístico de Selva

Objeto: Aquisição de Uniformes Especiais.

Descrição: MEIA VESTUÁRIO MASCULINO - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO,
MATERIAL POLIÉSTER, TIPO SOCIAL, COR PRETA, TAMANHO ÚNICO,
APLICAÇÃO ADULTO

CatMat: 235427 - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO , MATERIAL POLIÉSTER, TIPO
SOCIAL, COR PRETA, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO ADULTO

Data: 06/07/2020 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52020 / UASG:160520

Lote/Item: /29

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/07/2020 12:57

Homologação: 23/07/2020 13:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 510

Unidade: Par

U F : PA

R$ 3,95 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

15.133.337/0001-44
* VENCEDOR *

C R P M COMERCIO DE TECIDOS E SERVICOS DE CONFECCOES EIRELI R$ 3,95

Preço Estimado: R$ 4,30 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 4,30 Média dos Preços Obtidos: R$ 4,30

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Na cor preta.
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Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA
GUARNIÇÃO DE SAN 
TA MARIA 
2ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, gás de cozinha, vestuário e material de copa
e cozinha, em proveito do Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e
unidades gestoras vinculadas (GCALC)..

Descrição: MEIA VESTUÁRIO MASCULINO - MEIA SOCIAL COR PRETA (PAR)

CatMat: 3972 - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO , MEIA DE VESTUARIO MASCULINO
NOME

Data: 30/06/2020 08:16

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:160438

Lote/Item: /313

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/07/2020 08:38

Homologação: 24/07/2020 08:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 109

Unidade: Par

U F : RS

R$ 4,14 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

15.133.337/0001-44
* VENCEDOR *

C R P M COMERCIO DE TECIDOS E SERVICOS DE CONFECCOES EIRELI R$ 4,14

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando de Operações Terrestres 
Comando de Aviação do Exército 
Base de aviação de Taubaté

Objeto: Eventual aquisição de enxoval cama, mesa e banho, uniforme e material
permanente..

Descrição: MEIA VESTUÁRIO MASCULINO - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO,
MATERIAL 100% POLIAMIDA, TIPO SOCIAL

CatMat: 356819 - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, 100% POLIAMIDA, SOCIAL

Data: 28/04/2020 13:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102020 / UASG:160518

Lote/Item: /25

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 48

Unidade: Par

U F : SP

R$ 5,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

02.235.079/0001-65
* VENCEDOR *

ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDA R$ 5,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
UNIFORMES PARA OS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO - GM-RIO, conforme descrito, caracterizado e especificado no Termo
de Referência, parte integrante do Edital. Em caso de discordância entre as
especificações deste objeto descritos no COMPRASNET e as especificações
constantes deste edital, prevalecerão às últimas..

Descrição: MEIA VESTUÁRIO MASCULINO - Meia preta, em algodão, tamanho único,
conforme descrito, caracterizado e especificado no Termo de Referência, parte
integrante do Edital. Em caso de discordância entre as especificações deste
objeto descritos no COMPRASNET e as especificações constantes deste edital,
prevalecerão às últimas.

CatMat: 3972 - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO , MEIA DE VESTUARIO MASCULINO
NOME

Data: 24/01/2019 10:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:142019 / UASG:986001

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/02/2019 11:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Par

U F : RJ

R$ 3,13 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

09.487.624/0001-50
* VENCEDOR *

M.A. WORK EIRELI R$ 3,13

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
Grupamento de Apoio dos Afonsos

Objeto: Aquisição de uniformes para uso diário dos setores de rancho e garagem do
efetivo do GAP AF..

Descrição: MEIA VESTUÁRIO MASCULINO - Meia de naylon social luxo preta
tamanhos variados.

CatMat: 3972 - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO , MEIA DE VESTUARIO MASCULINO
NOME

Data: 20/11/2018 09:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:902018 / UASG:120623

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/12/2018 14:36

Homologação: 27/12/2018 15:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 430

Unidade: UN

U F : RJ

R$ 5,30 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

30.557.974/0001-31
* VENCEDOR *

C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI R$ 5,30

Item 7: Sapato feminino

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de fardamento de banda marcial em
atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação do
município de Guamaré/RN..

Descrição: SAPATO FEMININO - SAPATO FEMININO, MATERIAL COURO, TIPO
ADULTO, MATERIAL SOLA COURO, TAMANHO SOBMEDIDA, COR PRETA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SALTO BAIXO, MODELO SCARPIN

CatMat: 446155 - SAPATO FEMININO, MATERIAL COURO TIPO ADULTO MATERIAL
SOLA COURO TAMANHO SOB MEDIDA COR PRETA CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SALTO BAIXO MODELO SCARPIN

Data: 09/06/2020 08:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:302020 / UASG:926449

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/07/2020 12:19

Homologação: 09/07/2020 12:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 70

Unidade: Unidade

U F : RN

R$ 62,70 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

32.759.332/0001-40
* VENCEDOR *

RAMON F DE OLIVEIRA R$ 62,70

Preço Estimado: R$ 68,67 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 68,67 Média dos Preços Obtidos: R$ 68,67

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Tipo scarpin, salto baixo
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Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI s, para atender os
servidores do Hospital Municipal de Oriximiná, conforme convencionando no
TAC/2018 firmando entre o Município de Oriximiná e o Ministério Público do
trabalho, conforme especificações e quantidades constantes no termo de
referência e seus anexos a este edital..

Descrição: SAPATO FEMININO - Sapato feminino, sapato feminino

CatMat: 58017 - SAPATO FEMININO , SAPATO FEMININO NOME

Data: 28/05/2020 09:36

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:927854

Lote/Item: /22

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/06/2020 14:29

Homologação: 03/06/2020 10:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 36

Unidade: Par

U F : PA

R$ 69,44 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

13.306.181/0001-20
* VENCEDOR *

R A SANTIAGO R$ 69,44

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 
Campus Belém

Objeto: A Licitação tem como objeto realizar a escolha da proposta mais vantajosa para
a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva para atender as
demandas dos servidores lotados IFPA Campus Belém, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: SAPATO FEMININO - Sapato de segurança modelo feminino em vaqueta
curtida ao cromo extra soft Palmilha: NT com EVA forrada com micro-fibra
acabamento aveludado Forro: em não tecido, Solado: PU com base larga,
(Marluvas) ou Similar fabricado nos mesmos padrões, Tamanho: 01 par 35/ 02
pares 36/ 02 pares 37.

CatMat: 58017 - SAPATO FEMININO , SAPATO FEMININO NOME

Data: 27/04/2020 10:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:158306

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/05/2020 18:20

Homologação: 29/05/2020 13:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Par

U F : PA

R$ 72,59 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

29.216.954/0001-18
* VENCEDOR *

SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI R$ 72,59

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Departamento de Educação e Cultura do Exército 
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistêncial 
Colégio Militar de Brasília

Objeto: Cessão de Uso de Espaço Físico para Exploração de Serviços de Alfaiataria.

Descrição: SAPATO FEMININO - Sapato preto de salto baixo feminino, seguindo os
padrões especificados no Regulamento Uniformes do Exército (RUE)

CatMat: 58017 - SAPATO FEMININO , SAPATO FEMININO NOME

Data: 20/03/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:160064

Lote/Item: 1/26

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/04/2020 09:25

Homologação: 17/04/2020 09:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

R$ 75,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

28.152.454/0001-05
* VENCEDOR *

POTENCIA CONFECCOES EIRELI R$ 75,00

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRAPA/CNPA

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Descrição: SAPATO FEMININO - SAPATO FEMININO, MATERIAL VAQUETA CURTIDA
AO CROMO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-
DENSIDADE, TAMANHO 38, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
COM ELÁSTICO FRONTAL E PALMILHA ANTI-MICROBIANA

CatMat: 345382 - SAPATO FEMININO , MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO,
TIPO SEGURANÇA, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE,
TAMANHO 38, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO
FRONTAL E PALMILHA ANTI-MICROBIANA

Data: 20/09/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:135011

Lote/Item: /20

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/10/2019 14:22

Homologação: 17/10/2019 15:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Par

U F : PB

R$ 63,61 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

19.320.823/0001-22
* VENCEDOR *

EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA EIRELI

R$ 63,61

Item 8: Capa de Chuva

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: PREF.MUN.DE UBIRATA

Objeto: Aquisição de ferramentas e assemelhados destinados à Secretaria de Serviços
Urbanos, nas condições detalhadas no termo de referência.

Descrição: CAPA CHUVA - CAPA CHUVA, MATERIAL PVC, TIPO USO INDUSTRIAL,
TRANSMITÂNCIA OPACA, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
CAPUZ, S/FORRO, BOTÕES PRESSÃO DE PLÁSTICO, SOLDA, TAMANHO
REFERÊNCIA 60

Data: 10/09/2020 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:982020 / UASG:987933

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/09/2020 11:49

Homologação: 14/09/2020 09:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

U F : PR

R$ 16,50 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Preço Estimado: R$ 20,67 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 20,67 Média dos Preços Obtidos: R$ 20,67

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Deverá ser confeccionada em material impermeável, forrada internamente, que suporte intempéries, sendo adequadas às medid
as individuais de cada vigilante, inclusive com proteção para a cabeça, indo até os tornozelos, para evitar que o vigilante se molh
e;
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26.671.089/0001-01
* VENCEDOR *

C F ANTONELLI EIRELI R$ 16,50

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual -
EPI, para uso pelos servidores dos Departamentos da Prefeitura Municipal e
SAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com entregas parceladas pelo período
de 12 meses..

Descrição: CAPA CHUVA - Capa chuva, capa de chuva

CatMat: 3905 - CAPA CHUVA , CAPA DE CHUVA NOME

Data: 27/08/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:442020 / UASG:987231

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/08/2020 15:51

Homologação: 28/08/2020 16:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 95

Unidade: Unidade

U F : SP

R$ 17,18 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

33.084.626/0001-82
* VENCEDOR *

EDERSON EMILIO COSTA 39857628800 R$ 17,18

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de oficina: parafusos,
mangueiras e afins..

Descrição: CAPA CHUVA - Capa chuva, capa de chuva

CatMat: 3905 - CAPA CHUVA , CAPA DE CHUVA NOME

Data: 13/08/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:402020 / UASG:987467

Lote/Item: /41

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/08/2020 08:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

U F : PR

R$ 25,99 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

04.952.894/0001-70
* VENCEDOR *

COMERCIO DE PARAFUSOS CALIFORNIA LTDA R$ 25,99

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA/MA

Objeto: Registro de preços visando à eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para
o fornecimento de equipamentos de resgate para o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência - SAMU.

Descrição: CAPA CHUVA - Capa chuva, capa de chuva

CatMat: 3905 - CAPA CHUVA , CAPA DE CHUVA NOME

Data: 12/08/2020 09:09

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:162020 / UASG:980961

Lote/Item: /27

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/08/2020 14:34

R$ 20,82 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Homologação: 14/08/2020 17:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

22.778.969/0001-20
* VENCEDOR *

DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI R$ 20,82

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
COORDENAÇÃO REGIONAL PASSO FUNDO

Objeto: Aquisição de capa de chuva em PVC com capuz tamanho G.

Descrição: CAPA DE CHUVA - CAPA CHUVA, CAPA DE CHUVA FORRADA EM PVC COM
CAPUZ TAMANHO G.

CatMat: 3905 - CAPA CHUVA , CAPA DE CHUVA NOME

Data: 01/08/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 28/2020 /
UASG: 194027

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 32

Unidade: Unidade

U F : RS

R$ 25,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

00.965.861/0004-57
* VENCEDOR *

JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA R$ 25,00

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
COORDENAÇÃO REGIONAL SUL DA BAHIA

Objeto: Fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPI (máscaras
cirúrgicas descartáveis, luvas cirúrgicas descartáveis, toucas descartáveis,
capas de chuva e óculos de proteção), materiais de higiene (álcool etílico em
gel e água sanitária), termômetros clínicos infravermelhos, correntes de
controle de acesso, cadeados, pulverizadores, lona plástica e banners de
sinalização em apoio a implementação de Barreiras Sanitárias nas TIs
jurisdicionadas.

Descrição: CAPA DE CHUVA - CAPA DE CHUVA DE PVC FORRADA C/ CAPUZ E
RESISTENTE PROTEÇÃO.

CatMat: 3905 - CAPA CHUVA , CAPA DE CHUVA NOME

Data: 01/07/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 6/2020 /
UASG: 194068

Lote/Item: 8/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 76

Unidade: Unidade

U F : BA

R$ 23,90 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

21.029.230/0001-53
* VENCEDOR *

MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI R$ 23,90

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorR$ 18,50 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Media e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense 
Campus Videira

Objeto: Pregão eletrônico nº 2/2020 - Registro de Preços para eventual aquisição de
materiais de EPI's e segurança do trabalho para todos os campi do Instituto
Federal Catarinense..

Descrição: CAPA CHUVA - CAPA DE CHUVA TAMANHO GRANDE: VESTIMENTA DE
SEGURANÇA TIPO CAPA DE SEGURANÇA, LAMINADA, RESISTENTE A
RASGOS, QUE PERMITA BOA MOBILIDADE AO USUÁRIO, CONFECCIONADA
EM TECIDO SINTÉTICO REVESTIDO DE PVC EM AMBAS AS FACES,
TRANSPARENTE. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO
TRABALHO.

CatMat: 3905 - CAPA CHUVA , CAPA DE CHUVA NOME

Data: 23/06/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:158379

Lote/Item: /34

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/09/2020 15:39

Homologação: 01/09/2020 16:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 13

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

19.320.823/0001-22
* VENCEDOR *

EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA EIRELI

R$ 18,50

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO

Objeto: Aquisição de materiais de equipamentos de proteção individual - EPI.

Descrição: CAPA CHUVA - CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PVC
REFORÇADO, ESPESSURA DE 0,25~0,50MM, COM CAPUZ FIXO, FECHAMENTO
FRONTAL POR BOTÃO DE PRESSÃO, ELÁSTICO NOS PUNHOS, VENTILAÇÃO
NAS COSTAS E LATERAL, AXILAS SANFONADAS E COM FUROS
PARAVENTILAÇÃO, PROTEÇÃO EM TRIÂNGULO, TAMANHO UNICO

CatMat: 3905 - CAPA CHUVA , CAPA DE CHUVA NOME

Data: 18/06/2020 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:112020 / UASG:120641

Lote/Item: /21

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/07/2020 16:48

Homologação: 08/07/2020 16:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 90

Unidade: Unidade

U F : RO

R$ 17,47 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

10.685.231/0001-30
* VENCEDOR *

HEROPECAS LTDA R$ 17,47

Item 9: Crachá

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorR$ 3,30 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado: R$ 3,80 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 3,80 Média dos Preços Obtidos: R$ 3,80

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Em pvc
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Media e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense 
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
aquisição de Materiais Gráficos e de Comunicação Visual para o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Campus Fraiburgo e
demais órgãos participantes..

Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO - Crachá de identificação de alunos. Contratação
de serviços de confecção e entrega de cartões/crachás de identificação
(padrão ISO 14443 A/B). Cartão em PVC laminado cristal, padrão CR 80,
impressão policromia frente e verso, com inserção de dados variáveis na frente
e verso, mais fotografia na frente. Para proteção do cartão a impressão da arte e
dados variáveis devem ser laminados após a impressão, inclusive o código de
barras. Demais características: 1 Quando o modelo exigir, a fotografia será
impressa, preferencialmente, na frente do cartão; 2 Cada fotografia deverá ser
tratada digitalmente pela contratada, incluindo o correto dimensionamento
(recorte) e a colocação de fundo branco; 3 Todos os modelos de cartão deverão
possuir código de barras, o qual será impresso no verso do cartão; 4 O padrão
do código de barras adotado, inicialmente, será o 2/5 intercalado . No entanto,
alterações futuras de padrão devem ser possíveis sem ônus adicionais para o
contratante; 5 Todos os modelos de cartão deverão possuir tarja (máscara)
negra de proteção contra reprografia sobre o código de barras impresso;

CatMat: 150788 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO , CARTÃO IDENTIFICAÇÃO NOME

Data: 22/07/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:152662

Lote/Item: /38

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/08/2020 15:15

Homologação: 11/08/2020 08:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.900

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

10.745.021/0001-90
* VENCEDOR *

SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI R$ 3,30

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DE MARITUBA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual execução de serviços de impressão
gráfica e digital, destinados a atender todos os programas, projetos e ações
realizadas pela SEMADS,.

Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC,
COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 85 MM, TIPO IMPRESSÃO FRENTE/VERSO,
PERSONALIZADO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
PROTETOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINH A, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CatMat: 439776 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC COMPRIMENTO 54 MM
LARGURA 85 MM TIPO IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, PERSONALIZADO
CONFORME MODELO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR DE
CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINHA APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Data: 10/07/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:927426

Lote/Item: 12/47

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/08/2020 14:49

Homologação: 17/08/2020 14:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 800

Unidade: Unidade

U F : PA

R$ 4,50 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

18.655.861/0001-73
* VENCEDOR *

H DE F PIRES SERVICOS EIRELI R$ 4,50

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON. DE GOIAS Data: 21/05/2020 09:00

R$ 4,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de
Crachá, para atender as necessidades do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Goiás - Crea-GO..

Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC,
COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 85 MM, TIPO IMPRESSÃO FRENTE/VERSO,
PERSONALIZADO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
PROTETOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINH A, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CatMat: 439776 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC COMPRIMENTO 54 MM
LARGURA 85 MM TIPO IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, PERSONALIZADO
CONFORME MODELO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR DE
CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINHA APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:182020 / UASG:389422

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

U F : GO

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

11.383.230/0001-01
* VENCEDOR *

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA R$ 4,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Objeto: Material de Divulgação Institucional IFRS.

Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC,
COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 85 MM, TIPO IMPRESSÃO FRENTE/VERSO,
PERSONALIZADO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
PROTETOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINH A, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CatMat: 439776 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC COMPRIMENTO 54 MM
LARGURA 85 MM TIPO IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, PERSONALIZADO
CONFORME MODELO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR DE
CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINHA APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Data: 11/05/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:158141

Lote/Item: /30

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/05/2020 15:53

Homologação: 28/05/2020 16:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.324

Unidade: Unidade

U F : RS

R$ 3,90 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

35.663.840/0001-19
* VENCEDOR *

IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA R$ 3,90

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Objeto: Aquisição de material para divulgação institucional e identificação visual, tais
como brindes institucionais, placas, adesivos, para atender as demandas da
seção de Assessoria da Comunicação Social do Grupamento de Apoio de
Belém e das seções de comunicação social das unidades apoiadas por este
Grupamento..

Data: 02/04/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72020 / UASG:120628

Lote/Item: /48

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/04/2020 14:35

R$ 3,30 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC,
COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 85 MM, TIPO IMPRESSÃO FRENTE/VERSO,
PERSONALIZADO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
PROTETOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINH A, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CatMat: 439776 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC COMPRIMENTO 54 MM
LARGURA 85 MM TIPO IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, PERSONALIZADO
CONFORME MODELO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR DE
CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINHA APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Homologação: 21/05/2020 17:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 542

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

02.055.120/0001-11
* VENCEDOR *

R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO LTDA R$ 3,30

Item 10: Sapato masculino

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 
1ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Abertura de Processo Licitatório para a aquisição de Uniformes para o Setor de
Aprovisionamento do 1º BEC.

Descrição: SAPATO MASCULINO - SAPATO MASCULINO, TIPO SOCIAL, MATERIAL
COURO LEGÍTIMO, COR PRETA, TAMANHO SOBMEDIDA, MATERIAL SOLA
BORRACHA TERMOPLÁSTICA, MATERIAL PALMILHA COURO

CatMat: 463851 - SAPATO MASCULINO

Data: 21/08/2020 09:51

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72020 / UASG:160339

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/08/2020 10:36

Homologação: 26/08/2020 10:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Par

U F : RN

R$ 58,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

22.698.025/0001-43
* VENCEDOR *

CAMILLA PESSOA DE BARROS 09366624413 R$ 58,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorR$ 57,80 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado: R$ 59,87 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 59,87 Média dos Preços Obtidos: R$ 59,87

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade social
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sudeste 
1ª Brigada de Artilharia Antiaérea 
3ºGrupo de Artilharia Antiaérea

Objeto: Aquisição de material permanente e copa/cozinha para o Setor de
Aprovisionamento do 3º GAAAe e Órgãos participantes..

Descrição: SAPATO MASCULINO - SAPATO MASCULINO, TIPO SOCIAL, MATERIAL
COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO,
TAMANHO VARIADO, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE,
MATERIAL CADARÇO ALGODÃO, MATERIAL PALMILHA COURO

CatMat: 458144 - SAPATO MASCULINO, TIPO SOCIAL MATERIAL COURO COR PRETA
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO TAMANHO VARIADO
MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE MATERIAL CADARÇO
ALGODÃO MATERIAL PALMILHA COURO

Data: 10/08/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:160369

Lote/Item: /146

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/08/2020 13:28

Homologação: 27/08/2020 12:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

22.276.236/0001-98
* VENCEDOR *

JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO R$ 57,80

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS

Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do
aprovisionamento do CMdo 3Bda C Mec.

Descrição: SAPATO MASCULINO - SAPATO MASCULINO, TIPO SOCIAL, MATERIAL
COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO,
TAMANHO VARIADO, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE,
MATERIAL CADARÇO ALGODÃO, MATERIAL PALMILHA COURO

CatMat: 458144 - SAPATO MASCULINO, TIPO SOCIAL MATERIAL COURO COR PRETA
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO TAMANHO VARIADO
MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE MATERIAL CADARÇO
ALGODÃO MATERIAL PALMILHA COURO

Data: 01/08/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 136/2020 /
UASG: 160364

Lote/Item: 4/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Par

U F : RS

R$ 62,53 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

31.206.933/0001-63
* VENCEDOR *

INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA R$ 62,53

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ºBatalhão de Guardas

Objeto: Eventual aquisição de Uniformes Especiais visando suprir necessidades do 1º
Batalhão de Guardas em suas diversas missões..

Descrição: SAPATO MASCULINO - Sapato masculino - Sapato preto social em couro,
modelo militar TIPO touroflex 7000, tamanho 39/40/41/42/43/44/45/46. Idem
ao Item 21 Cota reservada para ME/EPP em 25%, fulcro no art. 48, incisos I e III,
LC n° 123/2006

CatMat: 4022 - SAPATO MASCULINO , SAPATO MASCULINO NOME

Data: 06/07/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:160253

Lote/Item: /44

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: Par

U F : RJ

R$ 59,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

11.060.708/0001-54
* VENCEDOR *

AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICOS LTDA R$ 59,00
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Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
Instituto Nacional de Tecnologia 
Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste - CETENE

Objeto: Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança (EPI) e Fardamento, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: SAPATO MASCULINO - SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA,
MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM
VAQUETA ACOLCHOADA/ ELÁSTICO LATERAL/ SEM, TAMANHO 36 A 44

CatMat: 328881 - SAPATO MASCULINO , TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR
PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM VAQUETA ACOLCHOADA /
ELÁSTICO LATERAL / SEM, TAMANHO 36 A 44

Data: 02/07/2020 10:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102020 / UASG:240137

Lote/Item: 5/41

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Par

U F : PE

R$ 62,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

04.673.210/0001-00
* VENCEDOR *

CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI R$ 62,00

Item 11: Revólver calibre 38Item 11: Revólver calibre 38

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: Governo do Estado do Maranhão 
Prefeitura de São Luis - Maranhão

Objeto: Aquisição de pistolas e Espingardas, com características, especificações e
quantidades detalhadas no Termo de Referência..

Descrição: ARMA DE FOGO DE PEQUENO PORTE - REVÓLVER / PISTOLA - Arma
de fogo de pequeno porte - revólver , pistola, arma de fogo de pequeno porte -
revolver

Data: 22/01/2020 09:24

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:1412019 / UASG:980921

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/02/2020 15:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: Unidade

U F : MA

R$ 3.595,24 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

26.953.149/0001-89
* VENCEDOR *

PUMA ARTIGOS DE SEGURANCA LTDA R$ 3.595,24

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorR$ 3.248,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado: R$ 3.268,41 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 3.268,41 Média dos Preços Obtidos: R$ 3.268,41

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Revólver calibre 38, 6 tiros
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Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de armas de fogo, tipo
pistola, calibre .40 S&W, nos termos do presente edital e dos seus anexos..

Descrição: ARMA DE FOGO DE PEQUENO PORTE - REVÓLVER / PISTOLA - Arma
de fogo de pequeno porte - revólver , pistola, arma de fogo de pequeno porte -
revolver

CatMat: 99830 - ARMA DE FOGO DE PEQUENO PORTE - REVÓLVER / PISTOLA , ARMA
DE FOGO DE PEQUENO PORTE - REVOLVER NOME

Data: 30/10/2019 13:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:642019 / UASG:100001

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/11/2019 12:24

Homologação: 12/11/2019 13:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 71

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

01.522.898/0001-20
* VENCEDOR *

GOEMANN COMERCIAL EIRELI R$ 3.248,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MUNICIPIO DE MARINGA / (1) PREFEITURA DO MUNCIPIO DE MARINGA

Objeto: Aquisição (Compra) de Armas de Fogo Modelo Pistola - Calibre 380, destinadas
à Guarda Municipal para Uso em Serviço no Município de Maringá - Paraná, por
solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT.

Descrição: ARMA DE FOGO DE PEQUENO PORTE (REVOLVER/PISTOLA) - Arma
de Fogo Modelo  Pistola Calibre 380 ACPCapacidade do carregador: Mínimo
18+1; Comprimento total: Mínimo 190 mm / Máximo 218 mm; Altura total:
Mínimo 136 mm / Máximo 152 mm; Largura: Mínimo 33 mm / Máximo 38 mm;
Peso: Mínimo 790 g / Máximo 1289 g; Sistema de mira: fixa ou ajustável,
sistema de 3 pontos; Alma: raiada; Sistemas de segurança: trava de segurança
ambidestra e desarmador do cão; indicador de munição na câmara. O
armamento deverá possuir trilho padrão Picatinny para adaptação de
acessórios e liberador (retem) do carregador ambidestro; Cada pistola deverá
acompanhar 03 carregadores com a mesma capacidade; Manual de instruções
no idioma Português.

Data: 13/11/2019 08:30

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:791836

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/11/2019 09:54

Homologação: 22/11/2019 09:54

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 50

U F : PR

R$ 2.962,00 
Inc.  I I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

26.953.149/0001-89
* VENCEDOR *

PUMA ARTIGOS DE SEGURANCA LTDA R$ 2.962,00

Item 12: Munição - blister com 10

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorR$ 3,17 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado: R$ 3,18 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 3,18 Média dos Preços Obtidos: R$ 3,18

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades Munição calibre 38 - blíster c/10.
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Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COMANDO LOGISTICO

Objeto: Munição Leve.

Descrição: MUNICAO ARMA DE FOGO EMPUNHAVEL - MEDIO PORTE - MUNIÇÃO
LEVE, CARTUCHO 5,56X45 MM COMUM, SS109.

CatMat: 99910 - MUNIÇÃO ARMA DE FOGO EMPUNHÁVEL - MÉDIO PORTE , MUNICAO
ARMA DE FOGO EMPUNHAVEL - MEDIO NOME

Data: 01/12/2019 00:00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Inexigibilidade de Licitação Nº
40/2019 / UASG: 160069

Lote/Item: 3/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 48.000

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

57.494.031/0001-63
* VENCEDOR *

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS R$ 3,17

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COMANDO LOGISTICO

Objeto: Munição Leve.

Descrição: MUNICAO ARMA DE FOGO EMPUNHAVEL - MEDIO PORTE - MUNIÇÃO
LEVE, CARTUCHO 9 MM LUGER COBRE EXPANSIVO PONTA OCA, CXPO
COPPER BULLET+P+, PROJ 92,6 GR.

CatMat: 99910 - MUNIÇÃO ARMA DE FOGO EMPUNHÁVEL - MÉDIO PORTE , MUNICAO
ARMA DE FOGO EMPUNHAVEL - MEDIO NOME

Data: 01/12/2019 00:00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Inexigibilidade de Licitação Nº
40/2019 / UASG: 160069

Lote/Item: 2/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6.000

Unidade: Unidade

U F : DF

R$ 3,07 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

57.494.031/0001-63
* VENCEDOR *

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS R$ 3,07

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES

Descrição: MUNIÇÃO CBC 380AUTO TREINA CHOG 95 GR A - MUNIÇÃO CBC
380AUTO TREINA CHOG 95 GR A

Data: 19/06/2020 00:00

Modalidade: Inexigibilidade

S R P : NÃO

Identif icação: 60022020

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A

Fonte: 18.230.49.230/pronimtb/index.asp?
acao=1&item=2

Quantidade: 1.000

Unidade: UND

U F : SP

R$ 2,70 
Inc.  I I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

57.494.031/0001-63
* VENCEDOR *

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS R$ 2,70
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Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES

Descrição: MUNIÇÃO CBC 380AUTO ETOG 95GR COLM A - MUNIÇÃO CBC
380AUTO ETOG 95GR COLM A

Data: 19/06/2020 00:00

Modalidade: Inexigibilidade

S R P : NÃO

Identif icação: 60022020

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: 18.230.49.230/pronimtb/index.asp?
acao=1&item=2

Quantidade: 2.000

Unidade: UND

U F : SP

R$ 3,78 
Inc.  I I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

57.494.031/0001-63
* VENCEDOR *

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS R$ 3,78

Item 13: Coldre de couro

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ºBatalhão de Guardas

Objeto: Eventual aquisição de Uniformes Especiais visando suprir necessidades do 1º
Batalhão de Guardas em suas diversas missões..

Descrição: COLDRE - Coldre - Coldre para pistola confeccionado em couro na cor branca,
de formato convencional, sendo constituído do coldre propriamente dito, suporte
do coldre e suporte do cinto de quede ter as medidas proporcionais ao cinto
tático N.A. usado pelo EXÉRCITO, com os padrões do RUE, montados entre si. O
corpo do coldre é dobrado para formar um recipiente adequado à guarda da
arma, tendo as bordas unidas por costuras duplas, possuindo na aba um botão
de pressão em ferro oxidado, com 15 mm de diâmetro, colocado a 25 mm da
borda inferior e 45 mm da borda anterior da aba. Idem ao Item 27 Cota
reservada para ME/EPP em 25%, fulcro no art. 48, incisos I e III, LC n° 123/2006.

CatMat: 150170 - COLDRE , COLDRE NOME

Data: 06/07/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:160253

Lote/Item: /49

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/07/2020 10:37

Homologação: 24/07/2020 07:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 250

Unidade: Unidade

U F : RJ

R$ 67,80 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

19.205.627/0001-07
* VENCEDOR *

AKILA COMERCE EIRELI R$ 67,80

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorR$ 89,99 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado: R$ 92,60 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 92,60 Média dos Preços Obtidos: R$ 92,60

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade axilar
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO SANTA MARIA

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de MATERIAL TÁTICO
OPERACIONAL para o Esquadrão de Segurança e Defesa da ALA 4..

Descrição: COLDRE - COLDRE TÁTICO: Desenvolvido em polímero de alta
resistência,possui fixador de cinto fixado no coldre por catraca;possui catraca
rotativa que possibilita a rotação do Coldre, facilitando o manuseio do
equipamento;a catraca possibilita também, a fixação do equipamento em
outras bases compatíveis;possui revestimento em couro, evitando que a arma
seja danificada;possui trava de segurança, que pode ser liberada no exato
momento do saque da arma,acompanha adaptador de cintura aba paddle.

CatMat: 150170 - COLDRE , COLDRE NOME

Data: 23/10/2019 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:402019 / UASG:120643

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/11/2019 15:43

Homologação: 14/11/2019 15:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

30.935.913/0001-60
* VENCEDOR *

WILSON MAINARDES DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI R$ 89,99

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO - ENTIDADES CONVENIADAS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, BOTAS E ACESSÓRIOS PARA A GUARDA CIVIL
MUNICIPAL.

Descrição: COLDRE NYLON - COLDRE, CONFECCIONADO EM NYLON, NA COR PRETO,
APROPRIADO PARA PISTOLO E REVOLVER, MODELO CINTURA, TIPO DESTRO
E CANHOTO, FECHADO POR PRESILHAS C/ BOTÃO DE PRESSÃO AJUSTÁVEL
PELO VÉLCRO AO TAMANHO DA ARMA, FIXADO ATRAVES DE ABA PADDLE
EM FORMA DE Pá, QUE SE ADAPTE AOS DIFERENTES CINTOS DE COURO,
NYLON OU TáTICOS DO MERCADO, COLDRE ACONDICIONADO POR UNIDADE
EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, EMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELAO
CONTENDO 01 UNIDADE CADA, DEVE CONSTAR MARCA DO FABRICANTE,
MES E ANO DE FABRICAÇÃO, DEVERAO SER CUMPRIDAS TODAS AS
EXIGENCIAS COMPRIMENTO APROX. 20CM, LARGURA APROX. 31CM

Data: 22/04/2020 09:03

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 866400801002020OC00005

Lote/Item: 1/8

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: UNIDADE

U F : SP

R$ 120,00 
Inc.  I I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

61.182.424/0001-09
* VENCEDOR *

O.FILIZZOLA & CIA LTDA R$ 120,00

Item 14: Baleiro

Item 15: Livro de ocorrência

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 0,00 Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Baleiro

Preço Estimado: R$ 6,01 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 6,01 Média dos Preços Obtidos: R$ 6,01

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Livro de ocorrência
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata

Objeto: Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de material de escritório
e afins..

Descrição: LIVRO PROTOCOLO - LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN,
COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 165 MM,TIPO CAPA DURA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS
SEQUENCIALMENTE FRENT E, MATERIAL CAPA PAPELÃO PRENSADO,
GRAMATURA FOLHAS 63 GM2, MATERIAL FOLHAS PAPEL OFF-SET

CatMat: 359650 - LIVRO PROTOCOLO, 100 UN, 220 MM, 165 MM, DURA, FOLHAS
PAUTADAS E NUMERADAS SEQUENCIALMENTE FRENTE, PAPELÃO
PRENSADO, 63 G/M2, PAPEL OFF-SET

Data: 10/09/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:192020 / UASG:985219

Lote/Item: /55

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : MG

R$ 5,95 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

08.300.595/0001-02
* VENCEDOR *

COPMAYS LTDA R$ 5,95

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: Governo do Estado de São Paulo 
Prefeitura Municipal de Jacarei

Objeto: Registro de preços para fornecimento de material de escritório.

Descrição: LIVRO PROTOCOLO - LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 500 UN,
COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 440 MM,TIPO CAPA DURA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS NUMERADAS, IMPRESSÃO
FRENTE/VERSO, COLADO, GRAMATURA FOLHAS 120 G/M2

CatMat: 447032 - LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 500 UN
COMPRIMENTO 300 MM LARGURA 440 MM TIPO CAPA DURA
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS NUMERADAS, IMPRESSÃO
FRENTE/VERSO, COLADO GRAMATURA FOLHAS 120 G/M2

Data: 04/09/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1222020 / UASG:986589

Lote/Item: /71

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/09/2020 08:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.080

Unidade: Unidade

U F : SP

R$ 7,12 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

04.708.626/0001-08
* VENCEDOR *

DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA R$ 7,12

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
5ª Região Militar 
5ªBrigada de Infantaria Blindada 
20ºBatalhão de Infantaria Blindado

Objeto: Aquisição de material de expediente e de apoio administrativo para o 20°
Batalhão de Infantaria Blindado.

Descrição: LIVRO PROTOCOLO - LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN,
COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM,TIPO CAPA DURA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR
PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2,
MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO

CatMat: 402513 - LIVRO PROTOCOLO, 100 UN, 220 MM, 155 MM, DURA, IMPRESSÃO
OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, PAPELÃO, 75 G/M2, PAPEL
APERGAMINHADO

Data: 03/09/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:160211

Lote/Item: /47

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/09/2020 08:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 311

Unidade: Unidade

U F : PR

R$ 4,95 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

36.788.205/0001-20
* VENCEDOR *

GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI R$ 4,95

Item 16: Lanterna tática de alumínio, LED, no mínimo 190 Lumens e 3 pilhas recarregáveis

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
23ª Brigada de Infantaria de Selva 
52ºBatalhão de Infantaria de Selva

Objeto: Eventual aquisição de material para emprego em operações de GLO e
instrução..

Descrição: LANTERNA ELÉTRICA - LANTERNA ELÉTRICA - material alumínio, tipo tática,
características adicionais resistente a respingos de água, chuva e barro,
aplicação policial, tipo lâmpada cree led q5, acessórios carregador bivolt.

CatMat: 22292 - LANTERNA ELÉTRICA , LANTERNA ELETRICA NOME

Data: 13/08/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:160169

Lote/Item: /46

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/08/2020 16:06

Homologação: 28/08/2020 10:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 405

Unidade: Unidade

U F : PA

R$ 34,75 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

13.044.879/0001-15
* VENCEDOR *

ALS LOGISTICA INDUSTRIA LTDA R$ 34,75

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA
GUARNIÇÃO DE SAN 
TA MARIA 
12ºBatalhão de Engenharia de Combate

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente, cartões
impressos e material esportivo em proveito do 12º Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado e demais organizações militares participantes da Guarnição..

Descrição: LANTERNA NÃO ELÉTRICA - Lanterna Tática Led Recarregável HY-1830,
resistente a água, a prova de choques, sistema a prova de explosões, 5 modos
de funcionamento, potência: 6000W, 17000 Lumens, vida útil da lâmpada de
até 100.000 horas de uso, zoom de x1 à x2000, funciona com bateria
recarregável (inclusa) ou 3 pilhas AAA (não inclusas), carregador veicular, com
estojo porta-lanterna (22,5 cm X 13,5 cm), carregador de energia bi-volt
(110/220V)

CatMat: 22500 - LANTERNA NÃO ELÉTRICA , LANTERNA NAO ELETRICA NOME

Data: 25/06/2020 09:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:162019 / UASG:160356

Lote/Item: /155

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/07/2020 16:42

Homologação: 23/07/2020 11:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

U F : RS

R$ 57,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Preço Estimado: R$ 51,08 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 51,08 Média dos Preços Obtidos: R$ 51,08

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Lanterna tática de alumínio, LED, no mínimo 190 Lumens e 3 pilhas recarregáveis
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27.327.858/0001-11
* VENCEDOR *

GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 57,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de material para atividades especiais, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: LANTERNA ELÉTRICA - LANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO
TÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A RESPINGOS DE
ÁGUA, CHUVA E BARRO, APLICAÇÃO POLICIAL, TIPO LÂMPADA CREE LED Q5,
ACESSÓRIOS CARREGADOR BIVOLT

CatMat: 460638 - LANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL ALUMÍNIO TIPO TÁTICA
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A RESPINGOS DE ÁGUA, CHUVA
E BARRO APLICAÇÃO POLICIAL TIPO LÂMPADA CREE LED Q5 ACESSÓRIOS
CARREGADOR BIVOLT

Data: 19/06/2020 09:22

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1292020 / UASG:120195

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/08/2020 08:52

Homologação: 20/08/2020 09:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.200

Unidade: Unidade

U F : RJ

R$ 56,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

36.596.714/0001-51
* VENCEDOR *

DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE
SEGURANCA EIRELI

R$ 56,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ªDivisão de Exército

Objeto: Aquisição de uniformes especiais.

Descrição: LANTERNA NÃO ELÉTRICA - Lanterna tática para uso operacional, com
acessórios, possuindo as seguintes características: 1) A lanterna deverá ser
compacta, totalmente selada (vedada), resistente à água e poeira, impactos e
choques térmicos, material em alumínio 6061-T6 de nível
aeronáutico/aeroespacial (MIL-SPEC anodizado de extrema durabilidade),
empunhadura ergonômica com textura antiderrapante, clip tático, e ainda deverá
possuir acessórios conforme Memorial Descritivo; 2) Deverá possuir luzes de
LED na cor branca (3 W), tipo CREE XP-G3® ou CREE R5® (otimizadores para
aplicações direcionais de iluminação de alto lúmen com vida útil mínima de
50.000 horas) e emitir um feixe de luz útil aproximado de 250 metros; 3) Deverá
possuir lente óptica de alta qualidade e durabilidade, com refletor de precisão
micro-textura, foco regulável com a função zoom, lente em policarbonato resiste
à impactos e fluxo luminoso entre: 500 lúmens (mínimo) e de 850 lúmens
(máximo); 4) Deverá possuir autonomia mínima de 1,50 hora; 5) Deverá ser
compatível em capacetes OPS-CORE, em armamentos tipo pistolas e armas
longas com trilho Picatinny ou Universal;

CatMat: 22500 - LANTERNA NÃO ELÉTRICA , LANTERNA NAO ELETRICA NOME

Data: 09/06/2020 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:160297

Lote/Item: /37

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.399

Unidade: Unidade

U F : RJ

R$ 56,59 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

03.291.274/0001-75
* VENCEDOR *

POINT DO MILITAR CANTINAS E ALFAIATARIAS EIRELI R$ 56,59
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Item 17: Colete balístico

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG 
Secretaria da Fazenda 
SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

Objeto: Aquisição de material de consumo (coletes balísticos).

Descrição: CAPA COLETE BALÍSTICO - Capa colete balístico, Conforme edital

CatMat: 55905 - CAPA COLETE BALÍSTICO , VESTIMENTA DE PROTECAO PESSOAL
NOME

Data: 24/08/2020 13:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:532020 / UASG:925961

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

U F : TO

R$ 955,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

12.887.936/0001-65
* VENCEDOR *

INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA. R$ 955,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG 
Secretaria da Fazenda 
SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

Objeto: Aquisição de material de consumo (coletes balísticos).

Descrição: CAPA COLETE BALÍSTICO - Capa colete balístico, Conforme edital

CatMat: 55905 - CAPA COLETE BALÍSTICO , VESTIMENTA DE PROTECAO PESSOAL
NOME

Data: 24/08/2020 13:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:532020 / UASG:925961

Lote/Item: 1/6

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

U F : TO

R$ 1.100,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

12.887.936/0001-65
* VENCEDOR *

INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA. R$ 1.100,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS

Objeto: Aquisição de Coletes Balísticos, conforme Termo de Referência..

Data: 12/08/2020 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

R$ 1.053,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado: R$ 976,00 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 976,00 Média dos Preços Obtidos: R$ 976,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Nível mínimo de segurança II A
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Descrição: CAPA COLETE BALÍSTICO - COLETE BALISTICO (PLACA), NÍVEL II,
TAMANHO P COM NUMERAÇÃO DE SERIE. Colete a prova de balas de nível de
proteção II, compacto, flexível e com alta durabilidade, constituído de 02 (dois)
painéis balísticos (frontal e dorsal) confeccionado em aramida, polietileno ou
materiais balísticos na concepção híbrida, sendo permitida aplicação de outros
materiais não balísticos em até 15% da composição do painel balístico, com
características específicas para a composição das camadas de anti-traumas,
desde que avaliados e aprovados pelo CAEx (Centro do Exército Brasileiro), para
comprovação licitante vencedora deverá enviar no ato da entrega a cópia
autenticada do RAT (Relatório de Avaliação Técnica) e Cópia autenticada do
RETEX (Relatório Técnico Experimental) específicos do objeto ofertado,
emitidos pelo Ministério da Defesa Exército Brasileiro. O Equipamento resiste a
disparos de 9mm FMJ RN com velocidade de 341m/s e 357 MAG JSP com
velocidade de 436m/s, agindo não somente na paralisação da trajetória do
projetil impactado contra o colete, mas também na absorção de ondas de
choque resultantes (trauma). Conforme termo de referência.

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:892020 / UASG:988841

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

21.690.964/0001-89
* VENCEDOR *

KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 1.053,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS

Objeto: Aquisição de coletes balísticos, capas para coletes balísticos, e balaclavas,
conforme Edital e anexos..

Descrição: CAPA COLETE BALÍSTICO - [5311] COLETE BALISTICO TAMANHO 'P' Com
proteção Nível II (resistência a projéteis .357 Mag. JPS 436m/s, e 9mm FMJ RN
367 m/s, para proteção de costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do
usuário, de forma que toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço
fiquem protegidas. Os produtos devem possuir aprovação do Exército Brasileiro.
Deve acompanhar capa em tecido Rip Stop na cor preta, nos moldes do item 3
deste lote.

Data: 17/07/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:1222020 / UASG:988561

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : RS

R$ 796,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

13.545.135/0001-84
* VENCEDOR *

EMBRACOL TEXTIL CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA R$ 796,00

Item 18: Kit bastão de ronda eletrônica com 10 buttons

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorR$ 625,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado: R$ 675,00 (un) Percentual: - Preço Máximo: R$ 675,00 Média dos Preços Obtidos: R$ 675,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade com 10 buttons
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Industria de Material Belico do Brasil/FI/MG

Objeto: Bastão de Ronda.

Descrição: SISTEMA RONDA ELETRONICA - 01 KIT VIGIA BASTÃO DE RONDA
ELETRÔNICA COM 06 IBUTTONS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
Equipamento para controle de ronda e monitoramento de vigilantes; Estrutura
em aço inoxidável com revestimento em borracha resistente; Lacrado através
de parafusos não visíveis à superfície, tornando o produto mais seguro e eficaz
contra violação; Realiza os registros através da leitura de ibuttons por meio de
tecnologia de contato; Confirmação visual através de LEDs; Armazena até 7200
registros podendo ser formatado a cada coleta; Bateria de longa duração que
possibilita até 350.000 leituras contínuas; Acompanha software de
cadastramento e gerenciamento de dados, permitindo a identificação de
ibuttons e emissão de relatórios de ronda. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OPERACIONAL: - Modo de operação: Em stand alone (off-line). O bastão deverá
realizar a leitura dos ibuttons e efetuar os registros sem a necessidade de
conexão com o computador. Leitor ibutton: Leitura por meio de contato entre o
bastão e o ibutton. Memória: Bastão com memória interna de no mínimo 256Kb
que é formatada automaticamente. conforme edital

CatMat: 121797 - SISTEMA RONDA ELETRONICA , SISTEMA RONDA ELETRONICA
NOME

Data: 08/07/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:302020 / UASG:168005

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/07/2020 13:26

Homologação: 09/07/2020 08:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

01.505.496/0001-18
* VENCEDOR *

ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 625,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ

Objeto: Atender a requisição n001/DAP de 01/06/2020, referente a aquisição de
materiais de segurança e proteção.

Descrição: CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL - CONTROLADOR,
CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL. KIT COM BASTÃO DE CONTROLE
DE RONDA COM O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E 20 BUTTONS COM
FIXADOR.DESCRIMINAÇÃO DO MATERIAL01 KIT VIGIA BASTÃO DE RONDA
ELETRÔNICA COM 20 IBUTTONS.EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE
RONDA E MONITORAMENTO; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM
REVESTIMENTO EM BORRACHA RESISTENTE; LACRADO ATRAVÉS DE
PARAFUSOS NÃO VISÍVEIS À SUPERFÍCIE, TORNANDO O PRODUTO MAIS
SEGURO E EFICAZ CONTRA VIOLAÇÃO;REALIZA OS REGISTROS ATRAVÉS DA
LEITURA DE IBUTTONS POR MEIO DE TECNOLOGIA DE CONTATO;
CONFIRMAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE LEDS;ARMAZENA ATÉ 7200
REGISTROS PODENDO SER FORMATADO A CADA COLETA; BATERIA DE
LONGA DURAÇÃO QUE POSSIBILITA ATÉ 350.000 LEITURAS
CONTÍNUAS;ACOMPANHA SOFTWARE DE CADASTRAMENTO E
GERENCIAMENTO DE DADOS, PERMITINDO A IDENTIFICAÇÃO DE IBUTTONS
E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE RONDA.OBS.: O KIT DEVERÁ ACOMPANHAR
DE NO MÍNIMO 01 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM RELATÓRIOS, 20
IBUTTONS, 01 BATERIA, 01 MANUAL DE INSTALAÇÃO E 01 ESTOJO
P/EMBALAGEM.

CatMat: 106364 - CONTROLADOR , CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL NOME

Data: 01/07/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 46/2020 /
UASG: 160298

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : RJ

R$ 725,00 
Inc.  I  Art .  5º  da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

18.266.878/0001-39
* VENCEDOR *

COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI R$ 725,00
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 (https://api.whatsapp.com/send?

text=Porta%20Muni%C3%A7%C3%A3o%20Baleiro%20P/%2012%20Balas%20Calibre%2038%20http%3A%2F%2Fwww.desertcoldres.com.br/porta-municao-

baleiro-p-12-balas-calibre-38)

Início (https://www.desertcoldres.com.br/) / Porta Objetos (https://www.desertcoldres.com.br/porta-objetos) /

Porta Munição (https://www.desertcoldres.com.br/porta-municao) /

Marca: Desert Coldres (https://www.desertcoldres.com.br/marca/desert-coldres.html)



Porta Munição Baleiro P/ 12 Balas Calibre 38

Código: DC046

  



Compartilhar



(/conta/pedido/listar) (/conta/login)

COLDRES  (https://www.desertcoldres.com.br/coldres)CINTOS  (https://www.desertcoldres.com.br/cintos)DEFESA PESSOAL  (https://www.desertcoldres.com.br/defesa-pessoal)COLETES TÁTICO  (https://www.desertcoldres.com.br/coletes-tatico)PORTA OBJETOS  (https://www.desertcoldres.com.br/porta-objetos)LANTERNAS  (https://www.desertcoldres.cPAINTBALL  (https

CAMPING  (https://www.desertcoldres.com.br/camping)MAIS CATEGORIAS  (https://www.desertcoldres.com.br/mais-categorias)

Digite o que você procura

(https://www.desertcoldres.com.br/)

 (https://www.facebook.com/desertcoldres/) SOBRE NÓS (/PAGINA/SOBRE-NOS.HTML)•

INICIAL (/PAGINA/SOBRE-NOS.HTML)

 

Send message
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R$ 19,90 R$ 12,90
até 2x de R$ 6,45 sem juros
ou R$ 12,26 via Boleto Bancário

r (https://www.desertcoldres.com.br/carrinho/produto/8074155/adicionar)
Estoque: Disponível

Parcelas 

R$ 12,26

Calcule o frete OK

Produzido em nylon RIP-STOP
Fechamento em velcro
Fixação dos projéteis através de elásticos
Comporta até 12 projéteis com até 60 mm de comprimento

cód: DC046

Pergunte e veja opiniões de quem já comprou

Produtos relacionados

1x de R$ 12,90 sem juros

2x de R$ 6,45 sem juros

CEP

Ver mais  (https://www.desertcoldres.com.br/0zck8tznz-porta-municao-baleiro-p-12-balas-calibre-38)

Porta Munição Baleiro P/ 24 Balas Calibre 38 (https://www.desertcoldres.com.br/0zck8tznz-porta-municao-baleiro-p-
12-balas-calibre-38)

R$ 29,90 R$ 22,90
até 3x de R$ 7,63 sem juros

ou R$ 21,76 via Boleto Bancário

23% DESCONTO
(https://www.desertcoldres.com.br/0zck8tznz-porta-municao-baleiro-p-12-balas-calibre-38)

(https://www.desertcoldres.com.br/coldre-de-coxa-para-revolver-38-com-porta-municao)
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Ver mais  (https://www.desertcoldres.com.br/coldre-de-coxa-para-revolver-38-com-porta-municao)

Coldre de Coxa para Revolver 38 com Porta Munição (https://www.desertcoldres.com.br/coldre-de-coxa-para-
revolver-38-com-porta-municao)

R$ 39,90
até 3x de R$ 13,29 sem juros

ou R$ 37,90 via Boleto Bancário

Ver mais  (https://www.desertcoldres.com.br/cartucheira-porta-municao-de-coronha-para-balas-calibre-22)

Cartucheira Porta Munição De Coronha Para Vários Calibres Escolha a Opção
(https://www.desertcoldres.com.br/cartucheira-porta-municao-de-coronha-para-balas-calibre-22)

R$ 34,90
até 3x de R$ 11,63 sem juros

ou R$ 33,16 via Boleto Bancário

CATEGORIAS

COLDRES (HTTPS://WWW.DESERTCOLDRES.COM.BR/COLDRES)

CINTOS (HTTPS://WWW.DESERTCOLDRES.COM.BR/CINTOS)

DEFESA PESSOAL (HTTPS://WWW.DESERTCOLDRES.COM.BR/DEFESA-PESSOAL)

COLETES TÁTICO (HTTPS://WWW.DESERTCOLDRES.COM.BR/COLETES-TATICO)

PORTA OBJETOS (HTTPS://WWW.DESERTCOLDRES.COM.BR/PORTA-OBJETOS)

LANTERNAS (HTTPS://WWW.DESERTCOLDRES.COM.BR/LANTERNAS)

PAINTBALL (HTTPS://WWW.DESERTCOLDRES.COM.BR/PAINTBALL)

CAMPING (HTTPS://WWW.DESERTCOLDRES.COM.BR/CAMPING)

MAIS CATEGORIAS (HTTPS://WWW.DESERTCOLDRES.COM.BR/MAIS-CATEGORIAS)

CONTEÚDO

FALE CONOSCO PAGUE COM
SELOS

Somos uma fábrica especializada em equipamentos e
acessórios táticos e militares. Procurando sempre inovar, com
qualidade e excelência no que faz. Atendemos as forças
armadas, lojas de caça e pesca e de esportes radicais, para
todo brasil. A linha de artigos militares da Desert Coldres
conta com os mais variados acessórios, principalmente os
táticos, para prática de treinamentos, camping, lazer e
aventura 

(https://www.desertcoldres.com.br/cartucheira-porta-municao-de-coronha-para-balas-calibre-22)

 

(https://facebook.com/desertcoldres)

(https://instagram.com/desertcoldres)
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/

FORMAS DE ENVIO (HTTPS://WWW.DESERTCOLDRES.COM.BR/PAGINA/FORMAS-DE-ENVIO.HTML)

FORMAS DE PAGAMENTO (HTTPS://WWW.DESERTCOLDRES.COM.BR/PAGINA/FORMAS-DE-PAGAMENTO.HTML)

SOBRE NÓS (HTTPS://WWW.DESERTCOLDRES.COM.BR/PAGINA/SOBRE-NOS.HTML)

CONTATO

 Telefone: (82) 3024-7950 (tel:(82) 3024-7950)

 Whatsapp: (82) 98803-1550 (https://api.whatsapp.com/send?phone=5582988031550)

 E-mail: vendas@desertcoldres.com.br (mailto:vendas@desertcoldres.com.br)





 (http://www.google.com/safebrowsing/dia

site=www.desertcoldres.com.br)

 (https://www.lojaintegrada.com.br?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=desertcoldres.com.br)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
À SAD,
Senhor Secretário,
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, para pesquisa de preços (Despacho
GSAD 0759466) dos insumos diversos constantes do Anexo III
(0757064) do Termo de Referência (0757061), com vistas à
contratação de serviços de vigilância.

Feita a pesquisa no Banco de Preços em quase a
totalidade dos itens requeridos, preço por unidade, conforme
relatório (0765126), e a pesquisa na internet referente ao item
"Baleiro" - porta munição (não encontrado no Banco de
Preços), cotado ao custo unitário de R$ 12,90 (doze reais e
noventa centavos) para 12 balas calibre 38 e de R$ 22,90
(vinte e dois reais e noventa centavos), para 24 balas,
conforme evento 0765135.

Observamos, ainda, que não foram encontrados
preços de blisters de munição nem no banco de preços, nem
na internet, local onde a cotação de armas de fogo e/ou
munição deve ser cadastrada e justificada, aguardando
retorno posterior. Nesse caso, encontramos no Banco de
Preços a munição ao custo médio unitário de R$ 3,18 (três
reais e dezoito centavos), e sugerimos, portanto, que seja
utilizado o valor de R$ 31,80 (trinta e um reais e oitenta
centavos) para estimar o blister com 10 unidades, como
requerido.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 18/09/2020, às 12:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 18/09/2020, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765138 e o código CRC 9E85EE1E.

0001437-74.2020.6.02.8000 0765138v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2020.
Com as informações prestadas pela SEIC

(doc. 0765138), devolvo os autos à SEGEC, para continuidade
das ações necessárias à contratação dos serviços de vigilância
armada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/09/2020, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766795 e o código CRC 2A049990.

0001437-74.2020.6.02.8000 0766795v1
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Vigilância Armada

Jornada 12x36 h
Turno Diurno 1 1

Salário Mínimo local (R$)                       998,00 0 1

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$)
Salário base 1.073,33

0% 0
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 322,00

0
0

Adicional de Produtividade 64,40
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 1.459,73

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$)
II.a.GRUPO A - ENCARGOS
A.01 SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 291,94
A.02 FGTS 8,000% 116,77
A.03 SESI/SESC 1,500% 21,89
A.04 SENAI/SENAC 1,000% 14,59
A.05 INCRA 0,200% 2,91
A.06 SEBRAE 0,600% 8,75
A.07 Salário Educação 2,500% 36,49
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 87,58
TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 39,800% 580,92
II.b.GRUPO B
B.01 13º Salário 8,333% 121,64
B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 8,333% 121,64
B.03 Aviso Prévio Trabalhado 1,944% 28,38
B.04 Auxílio Doença 0,222% 3,24
B.05 Acidente de Trabalho 0,051% 0,74
B.06 Faltas Legais 0,415% 6,06
B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,57
B.08 Licença Paternidade 0,020% 0,28
TOTAL - GRUPO B 19,359% 282,55
II.c.GRUPO C
C.01 Aviso Prévio Indenizado 0,417% 6,08
C.02 Indenização Adicional 0,286% 4,16

3,200% 46,71

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 40,54

0,013% 0,19

TOTAL - GRUPO C 6,693% 97,68
II.d.GRUPO D

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 112,46

TOTAL - GRUPO D 7,705% 112,46
II.e.GRUPO E

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,48

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do 
FGTS)

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 
maternidade
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0,004% 0,05

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,24
TOTAL - GRUPO E 0,260% 3,77
II.f.GRUPO F

0,265% 3,87

TOTAL - GRUPO F 0,265% 3,87
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 74,081% 1.081,25

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.540,98

III - INSUMOS
Uniforme 83,71
Manutenção e depreciação de equipamentos 141,36
Auxílio alimentação 235,80
Vale transporte 109,50

-64,40
Adicional de Assiduidade 8,62
Prêmio mensal 25,00
TOTAL - INSUMOS (R$) 539,59

IV -INTRAJORNADA 161,45
TOTAL INTRAJORNADA 161,45

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 3.242,01

V - LDI E TRIBUTAÇÃO

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 162,10
Lucro 10,00% 324,20
TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 486,30

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
ISS 5,00% 204,07
COFINS 3,00% 122,44
PIS 0,65% 26,53

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 353,04

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 4.081,35

Quantidade de empregados no posto 2
PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 8.162,70
NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS 5
PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 489.761,90

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento 
superior a 15 dias motivado por acidente do trabalho

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 
constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Vigilância Armada

Jornada 12x36 h
Turno Noturno 1 1

Salário Mínimo local (R$)                       998,00 0 1

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$)
Salário base 1.073,33

0%
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 322,00
Adicional Noturno 176,58
Adicional de Produtividade 64,40
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 1.636,31

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$)
II.a.GRUPO A - ENCARGOS
A.01 SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 327,26
A.02 FGTS 8,000% 130,90
A.03 SESI/SESC 1,500% 24,54
A.04 SENAI/SENAC 1,000% 16,36
A.05 INCRA 0,200% 3,27
A.06 SEBRAE 0,600% 9,81
A.07 Salário Educação 2,500% 40,90
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 98,17
TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 39,800% 651,21
II.b.GRUPO B
B.01 13º Salário 8,333% 136,35
B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 8,333% 136,35
B.03 Aviso Prévio Trabalhado 1,944% 31,81
B.04 Auxílio Doença 0,222% 3,63
B.05 Acidente de Trabalho 0,051% 0,83
B.06 Faltas Legais 0,415% 6,79
B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,64
B.08 Licença Paternidade 0,020% 0,32
TOTAL - GRUPO B 19,359% 316,72
II.c. GRUPO C
C.01 Aviso Prévio Indenizado 0,417% 6,81
C.02 Indenização Adicional 0,286% 4,67

3,200% 52,36

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 45,45

0,013% 0,21

TOTAL - GRUPO C 6,693% 109,50
II.d.GRUPO D

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 126,07

TOTAL - GRUPO D 7,705% 126,07
II.e.GRUPO E

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,54

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do 
FGTS)

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 
maternidade
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0,004% 0,06

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,63
TOTAL - GRUPO E 0,260% 4,23
II.f.GRUPO F

0,265% 4,34

TOTAL - GRUPO F 0,265% 4,34
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 74,081% 1.212,07

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.848,38

III - INSUMOS
Uniforme 83,71
Manutenção e depreciação de equipamentos 141,36
Auxílio alimentação 235,80
Vale transporte 109,50

-64,40
Adicional de Assiduidade 8,62
Prêmio mensal 25,00
TOTAL - INSUMOS (R$) 539,59

IV -INTRAJORNADA 180,98
TOTAL INTRAJORNADA 180,98

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 3.568,94

V - LDI E TRIBUTAÇÃO

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 178,45
Lucro 10,00% 356,89
TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 535,34

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
ISS 5,00% 224,65
COFINS 3,00% 134,79
PIS 0,65% 29,20

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 388,64

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 4.492,92

Quantidade de empregados no posto 2
PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 8.985,84
NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS 5,00
PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 539.150,30

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento 
superior a 15 dias motivado por acidente do trabalho

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 
constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)
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UNIFORMES

VIGILÂNCIA ARMADA
FEMININO

Item Peça

1 Jaqueta 103,35 2 206,70 17,23

2 Calça 55,41 4 221,64 18,47

3 Camisa 44,26 8 354,08 29,51

4 Fiel duplo 10,89 1 10,89 0,91

5 Cinto 20,49 2 40,98 3,42

6 Meias 4,30 4 17,20 1,43
7 Sapato 68,67 2 137,34 11,45
8 Capa de chuva 20,67 1 20,67 1,72
9 Crachá 3,80 1 3,80 0,32

TOTAL FEMININO (R$) 1.013,30 84,44
MASCULINO

Item Peça

1 Jaqueta 103,35 2 206,70 17,23

2 Calça 55,41 4 221,64 18,47

3 Camisa 44,26 8 354,08 29,51

4 Fiel duplo 10,89 1 10,89 0,91

5 Cinto masculino 20,49 2 40,98 3,42

6 Meias 4,30 4 17,20 1,43
7 Sapato 59,87 2 119,74 9,98
8 Capa de chuva 20,67 1 20,67 1,72
9 Crachá 3,80 1 3,80 0,32

TOTAL MASCULINO (R$) 995,70 82,98

MÉDIA MASCULINO/FEMININO (R$) 1.004,50 83,71

Valor Médio 
Unitário (R$)

Qtde. 
Anual

Valor Anual/ 
Empregado (R$)

Valor Mensal/ 
Empregado (R$)

Valor Médio 
Unitário (R$)

Qtde. 
Anual

Valor Anual/ 
Empregado (R$)

Valor Mensal/ 
Empregado (R$)
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EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA

Item Descrição Unidade Qtde/vigilante

1 Revólver calibre 38 Unid. 5,00 1,00 3.268,41 3.268,41

2 Coldre de couro axilar Unid. 20,00 10,00 92,60 926,00

3 Baleiro Unid. 20,00 10,00 12,90 129,00
4 Livro de ocorrências (um por local) Unid. 4,00 4,00 6,01 24,04
5 Lanterna recarregável Unid. 20,00 10,00 51,08 510,80
6 Colete Balístico nível mínimo de segurança II-A Unid. 10,00 5,00 976,00 4.880,00

Custo Total dos Equipamentos (R$) 9.738,25
Manutenção Mensal (R$) 48,69
Depreciação Mensal (R$) 81,15
Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 129,84
Munição 0,27
Kit bastão 11,25
Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 141,36

MUNIÇÃO

Item Descrição Unidade

1 Munição calibre 38 Blister c/10 5,00 5 31,80 0,27
Total Munição (R$) 0,27

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS - LOCAL

Item Descrição Unid. Valor médio(R$) Valor total (R$)

1 Unid. 2 675,00 1.350,00

2 Unid. 2 675,00 1.350,00

Total anual 2.700,00
Valor por posto 11,25

Qtde/posto 
de 12x36h

Valor médio 
unitário (R$)

Valor total 
(R$)

Qtde anual/ 
vigilante

Qtde. mensal/ 
vigilante

Valor médio/ 
blister (R$)

Total mensal/ 
vigilante (R$)

Quant./24 
meses

Kit bastão de ronda eletrônica com 6 (seis) buttons - 
Sealmox e Sinimbu

Kit bastão de ronda eletrônica com 10 (dez) buttons - 
Nova Sede e Fórum
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Tabela - Comparação preços TRE x Limites da Portaria SeGes/MP 17/05/2017

Valor Mínimo (R$) Valor Máximo (R$)

 Posto 12x36 Diurno                5,00       7.742,78       8.413,89                  38.713,90                  42.069,45 
 Posto 12x36 Noturno                5,00       8.736,68       9.494,54                  43.683,40                  47.472,70 

                 82.397,30                  89.542,15 
                 85.742,68 

Número de 
postos

Valor Limite 
– mínimo 

(R$/posto)

Valor Limite 
– máximo 
(R$/posto)

  TOTAL MENSAL PORTARIA (R$)  
  TOTAL MENSAL TRE (R$)  
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VALOR MENSAL DO POSTO - VIGILÂNCIA DIURNA 12 x 36 
Órgão (R$) ANO

Ministério Segurança Pública - AL 6.517,50 2018

8.111,74 2018

TCU/Alagoas 8.057,76 2019
Codevasf - Penedo/AL 7.669,56 2018
MÉDIA 7.589,14

VALOR MENSAL DO POSTO - VIGILÂNCIA NOTURNA 12 x 36
Órgão  (R$) ANO

9.820,20 2018

Ministério Segurança Pública - AL 7.639,00 2018
TCU/Alagoas 8.884,48 2019
Codevasf - Penedo/AL 8.712,67 2018
MÉDIA 8.764,09

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM 
ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM 
ALAGOAS
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RESUMO DE CUSTOS
MÃO DE OBRA

Serviços Turno Jornada

Vigilância Armada Diurno  12x36 h 4.081,35 8.162,70 2 5 40.813,49 489.761,90
Vigilância Armada Noturno  12x36 h 4.492,92 8.985,84 2 5 44.929,19 539.150,30
TOTAL MÃO DE OBRA (R$) 85.742,68 1.028.912,20

Valor Mensal/ 
Empregado (R$)

Valor Mensal/ 
Posto (R$)

Empregados/ 
Posto

Qtde. de 
Postos

Valor Mensal 
Total (R$)

Valor Anual 
(R$)
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Serviços Jornada Turno Adicional de Insalubridade
Vigilância Armada 44 h Diurno 0%

12x36 h Noturno 10%
20 h 20%

40%
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
À
SAD
 
Encaminho o procedimento com planilha de custos

da contratação ao tempo em que informo que utiliza-se para
os blisters de munição o valor de R$ 31,80 (trinta e um reais e
oitenta centavos) para estimar o blister com 10 unidades,
acatando sugestão da SEIC (0765138).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 23/09/2020, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769662 e o código CRC CF89DE9D.

0001437-74.2020.6.02.8000 0769662v1
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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.
Sigam os autos à COFIN, para reserva de crédito

no valor residual do exercício correspóndente à contratação
de segurança armada, com base no quadro resumo da Planilha
de evento 0769655 (p. 9), além das vigências das atuais
contratações.

Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do
edital de licitação, com base no Termo de Referência
SEGEC 0757061 e anexos, além da mencionada planilha.

O Termo de Referência foi elaborado pela equipe de
planejamento constituída e assinado também pela Sra. Chefe
da SEGEC e contempla o detalhamento da execução dos
serviços com base nas normas listadas em seu item 3. Na
forma como apresentado, em nosso entendimento, especifica
os serviços de modo suficiente à instrução, razão pela qual o
aprovo, para efeito do que dispõe o art. 7º da Resolução TRE-
AL nº 15.787/2017.

De todo modo, considerando o valor estimado para
a contratação, as condições dispostas nos custos retratados
em planilha poderão ser alteradas a depender da análise da
ACAGE; e, nos aspectos legais, conforme pronunciamento da
Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/09/2020, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770479 e o código CRC E0FEC2AD.
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0770479).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/09/2020, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770496 e o código CRC 45A0F9CE.
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  28/09/20  15:32                                      USUARIO : ESMERALDO      

  DATA EMISSAO    : 28Set20                            NUMERO  : 2020PE000332   

  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  UA: SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO PARA NOVA CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA.            

  EFEITO FIN PREVISTO PARA 11NOV2020. UNIFICAÇÃO DE CONTRATOS MACEIÓ.           

  PROC 0001437-74.2020.6.02.8000                                                

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401081  1 167674  0100000000 339037 070277 IEF VIGOST               142.904,47

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 88946568453 - ESMERALDO            UG : 070011   28Set20   15:31

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PRÉ-EMPENHO 332-2020.

Observação:

- As atuais contratações são o CT 18 e 22/2015. Sendo que o que
vencerá mais cedo é o 18/2015, que vigerá até 10/11/2020. Como a contratação
irá substituir os dois contratos, fizemos o cálculo, smj, na suposição de
substituição da nova contratação a partir de 11/11/2020, efeito financeiro.

- Retiramos da sobra associada à UGR da COFIN o valor de R$
37.698,32, pois só havia apenas R$ 105.206,15 na programação de vigilância
ostensiva da SAPEV. Obs.: para 2021 há 1.267.573,00 previstos, o que seria
mais que suficiente para continuidade da contratação (vide doc 0752534 - proc
0010621-88.2019.6.02.8000 - ploa 2021).

- Memória de cálculo ( quadro resumo da Planilha de
evento 0769655 (p. 9)):

Mensal Diário data início data fim Quant dias total
R$ 85.742,68 R$ 2.858,09 11/11/2020 31/12/2020 50 R$ 142.904,47

 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, 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
0772962 e o código CRC D18EFB69.
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2020.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0770479, para

solicitar à SLC que junte aos autos a minuta do edital, a ser
submetida à análise e aprovação da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2020, 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
0781030 e o código CRC 005F9513.

0001437-74.2020.6.02.8000 0781030v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200 
  
PROCESSO Nº 0001437-74.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância 
armada, tudo de acordo com requisição promovida pela Coordenadoria de Infraestrutura 
desta Corte. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 

de 06 de outubro de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei nº 7.102/1983, a Portaria nº 3.233/2012 da  Direção Geral do 
Departamento de Polícia Federal, a Portaria nº 213/2017 da Secretaria de Gestão do 
Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão,  as Leis Complementares nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, as Instruções Normativas 
SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 
19 de janeiro de 2010, a  Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de 
janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria 
nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do 
Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF 
(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito 
da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis 
localizados no município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o 
fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários 
à execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste 
edital e seus anexos.  
 
2 – DA VIGÊNCIA 

 
2.1.  A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data da 
sua assinatura, , com eficácia legal com a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme contido no art. 
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4. Não será admitida nesta Licitação a participação de cooperativa. 

 

3.5.  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;  

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0786702)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 240



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

3 

 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e 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. 

36..  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 
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4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
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6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas 

apenas duas casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes nos anexos deste Edital;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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. 
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7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços, 
considerando o quantitativo total  dos serviços e o  período de vigência de 
12 (doze) 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. 

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. 
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7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 
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7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 
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8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo para a contratação o valor global de R$ 1.028.912,20 (um milhão e 
vinte e oito mil e novecentos e doze reais e vinte centavos), e que de modo 
algum vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 
8.3.1., estão disponíveis no Anexo IV.  
 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do serviço ofertado, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme 

modelos constantes nos Anexos II-A a II-C deverão ser enviados quando 

solicitados pelo pregoeiro. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
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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.  O licitante deverá encaminhar pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, Declaração, com fundamento 
no Acórdão TCU n. 950/2007 – Plenário, de 23/05/07, publicado no DOU de 28/05/2007, de 
que não incluiu percentuais ou  itens na planilha de custos e formação de preços ou em 
sua proposta comercial objetivando o ressarcimento de supostos gastos com os impostos 
diretos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido); 
 
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; 

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. 
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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. 

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, 
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exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

 
g) Documento de Autorização de Funcionamento da empresa na atividade 
objeto desta licitação em plena validade (vide Portaria nº 3.233/2012 – DG/DPF);  

h)  Documento de Revisão de Autorização de Funcionamento em conformidade 
com a Portaria nº 3.233/2012. 

 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

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. 
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-

los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: Comprovação de aptidão para a prestação dos 
serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 
desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  
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9.10.3.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito 
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 
contrato social vigente. 

9.10.3.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 
10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.  

9.10.3.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo 
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços 
executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para 
fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 
5/2017.  
 
9.10.3.4 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3(três) 
anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de 
períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3(três) anos serem 
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 
5/2017.  

9.10.3.5 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A 
da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

9.10.3.6 O licitante deverá comprovar  que tenha executado contrato com  
número de postos equivalente ao ora licitado, conforme a alínea  c2 do 
item 10.6 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

9.10.3.7 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será 
aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia 
ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado, 
nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

 

 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez 
Corrente - LC, e Solvência Geral - SG superiores a 1 (um); 

b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o 
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício 
social; 
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c) comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 
proposta; 

d) declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos 
assumidos, conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017 
SEGES/MP, de que um doze avos dos contratos firmados com a 
Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 
apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante 
que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "c", observados os 
seguintes requisitos: 

d.1) a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do 
Resultado do Exercício - DRE, relativa ao último exercício social; e 

d.2) caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada 
na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE apresentada seja 
superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante 
deverá apresentar justificativas; 

e) certidão negativa de feitos de falência, recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos serviços ofertados; 

d) conter o valor unitário mensal  e anual dos postos diurno e noturno, bem 

como o  valor global da contratação; 
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e) Planilhas de Custos e Formação dos Preços, a serem preenchidas 

conforme modelos constantes nos Anexos I—D; 

f) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença 
normativa que rege a categoria profissional que executará o serviço, 
bem como a respectiva data base e vigência, conforme Código 
Brasileiro de Ocupações – CBO. 

10.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do 
recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, 
SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 
13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão 
cotar esses itens, sob pena de desclassificação. 

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. 
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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 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor e prazo de pagamento, em conformidade com este edital.  
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15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contrtual, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  
 

16.1. Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de 
obrigações trabalhistas nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 05/2017 e  
do respectivo Caderno de Logística editado pelo Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 

16.2. As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento dos 
encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas do 
valor mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária 
oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 

16.3.  A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante autorização 
do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

16.4.  O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 
valores das seguintes previsões: 

a) 13º (décimo terceiro) salário; 

b) férias e um terço constitucional de férias; 

c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

d) impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

16.5.  O Contratante firmará/manterá acordo de cooperação com 
instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito 
vinculada; 

16.6.   A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o 
Contratante e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

a)  Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária oficial, de 
abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no nome da 
empresa; 

b) Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, 
de termo específico da instituição financeira oficial que permita o Contratante ter 
acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à 
autorização da Administração. 
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16.7.  O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da 
poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior 
rentabilidade. 

16.8.  Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 
mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser 
pago diretamente à empresa; 

16.9.  Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles 
previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP. 

16.10.  Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização 
para a criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 05/2017-
SEGES/MP. 

16.11. A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para 
utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações 
trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes 
condições: 

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 
devidos; 
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando dos 
gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 
c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, 
quando da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 
d) ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 
e) o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, 
por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários relativos ao serviço contratado. 

16.12.  Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o 
pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a 
vigência do Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos 
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 
vencimento. 

16.13.  O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 
indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, 
encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de 
cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da 
empresa. 

16.14.  A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar 
que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente  dos 
trabalhadores favorecidos. 

16.15.  A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo 
de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das 
obrigações trabalhistas. 
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16.16.  O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 
Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da 
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

17.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do 
contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor anual da 
contratação, a CONTRATADA que: 

a)  apresentar documentação falsa; 
b) fraudar a execução do contrato; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
d) cometer fraude fiscal; ou 
e) fizer declaração falsa. 

17.1.1. Para os fins da alínea “c”, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os 
descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/1993. 

17.2.  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, 
de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de 
falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, 
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou 
juntamente com as multas definidas nos itens e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as 
seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por prazo não 
superior a dois anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior; ou 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

17.3. .Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 
CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) 
dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 
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b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

17.4.  No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá ser 
sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato. 

17.5.  Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a 
CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 12, 
respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e alcançar o total de 
20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação será reiniciada a cada 
renovação de contrato. 

17.6. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a 
CONTRATADA: 

a). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) 
dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5 
(cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

17.7. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e 
o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte por 
cento) do valor anual do contrato. 

17.8.  Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a 
CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) 
dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7 
(sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

17.9.  No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e 
o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por 
cento) do valor anual do contrato. 

17.10.  O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela 
Administração, nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou 
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em 
legislação específica. 

17.11.  Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração 
aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

  

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 
CORRESPONDÊNCIA 
% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 
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4 5 3% 

5 8 4% 

6 10 5% 

  

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir a presença de empregado não 
uniformizado ou com uniforme manchado, 
sujo, mal apresentado e/ou 
sem crachá. 

1 
Por empregado e 
por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação para a 
execução dos serviços 

1 
Por empregado e 
por dia 

3 

Executar serviço incompleto, de baixa 
qualidade, paliativo, substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de  
providenciar recomposição  omplementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação falsa de serviço ou 
substituir material ou equipamento licitado 
por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo por motivo 
de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais. 

5 Por dia e por posto 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa 
ou dolo de seus agentes. 

3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da  CONTRATANTE 
para fins diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado 
pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar ou que cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências da CONTRATANTE 
quaisquer equipamentos ou materiais, 
previstos em contrato, sem autorização 
prévia do responsável. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

11 
Retirar empregados ou encarregados do 
serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 
por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 
Registrar e controlar, diariamente, 
a assiduidade e a pontualidade de 
seu pessoal. 

1 
Por empregado e 
por dia 

13 
Substituir empregado que tenha 
conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

1 
Por empregado e 
por dia 
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14 
Manter a documentação de 
habilitação atualizada. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

15 
Cumprir horário estabelecido pelo 
contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 
Por dia de 
ocorrência e por 
posto 

16 
Cumprir determinação da 
FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 

1 Por ocorrência 

17 
Cumprir determinação formal ou 
instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO 

2 Por ocorrência 

18 
Efetuar a reposição de empregados 
faltosos. 

2 
Por empregado e 
ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de salários, 
vales transporte, vales refeição, 
seguros, encargos fiscais e sociais, 
como recolhimentos das 
contribuições sociais da Previdência 
Social ou do FGTS, bem como arcar 
com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à 
execução do contrato nas datas 
avençadas. 

6 

Por mês de 
ocorrência do não 
pagamento de 
quaisquer dos 
benefícios 

20 
Entregar o uniforme aos 
empregados na periodicidade 
definida no edital. 

1 
Por empregado e 
por dia de atraso 

21 
Manter sede, filial ou escritório de 
atendimento na cidade local de 
prestação dos serviços. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

22 

Apresentar, quando solicitado, 
documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária e outros documentos 
necessários à comprovação do 
cumprimento dos demais encargos 
trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 
por dia 

23 

Creditar os salários nas contas 
bancárias dos empregados, em 
agências localizadas na cidade local 
da prestação dos serviços ou em 
outro definido pela Administração. 

1 
Por ocorrência e 
por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso ou 
incompleta a documentação 
exigida na Cláusula Nona - DA 
FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
FISCAL, TRABALHISTA E  
PREVIDENCIÁRIA deste contrato. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

25 
Entregar ou entregar com atraso os 
esclarecimentos formais solicitados 

2 
Por ocorrência e 
por dia 
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para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a 
análise da documentação exigida 
por força do contrato. 

26 
Manter em estoque equipamentos 
discriminados em contrato, para 
uso diário. 

2 
Por item e por dia 
de 
indisponibilidade 

27 

Impor penalidades, em no máximo 
15 (quinze) dias da ocorrência, aos 
empregados que se negarem a 
utilizar os equipamentos 
adequadamente. 

2 
Por empregado e 
por ocorrência 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do 
contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente 
notificada pela unidade 
fiscalizadora 

3 
Por item e por 
ocorrência 

29 

Substituir os equipamentos que 
apresentarem defeitos e/ou 
apresentarem rendimento 
insatisfatório em até 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas da 
comunicação da CONTRATANTE. 

2 
Por equipamento e 
dia de atraso 

30 

Cumprir pontos da política de 
sustentabilidade do TRE-AL 
(principalmente separação de 
resíduos, reciclagem e economia de 
água/energia). 

3 
P o r ocorrência 
apontada 

31 
A tender normas sobre saúde, 
higiene e segurança do trabalho. 

6 
P o r ocorrência 
apontada 

17.12.  O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 
CONTRATADA: 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 
multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

b) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial. 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida 
ativa. 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 
solicitação da CONTRATANTE. 

17.13.  O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais 
previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da 
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Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 8.666, de 
1993. 

17.14. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.15.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a execução, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.16.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.17.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.18.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.19.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
17.20.  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. 

 
17.20.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.21.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis 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. 
 
17.22.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  
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18.1. As disposições relativas ao pagamento encontram-se discriminadas 
na Minuta Contratual, inserida no Anexo III deste Edital. 

 
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 (Pleitos 
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.37 (Locação de Mão de Obra). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 
  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 
   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
22.1. Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante 
de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
anual atualizado do Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de 
pagamento dos empregados da Contratada que venham a participar da execução dos 
serviços contratados, nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 
 

22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor 
da garantia prestada. 

 

22.2.  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do Contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
honradas pela Contratada. 
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22.3. Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem 
expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 22.2 acima. 

22.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 
Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

22.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração 
a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666/1993. 

 

22.6. Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 
cumpriu todas as cláusulas do Contrato; 

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração 
não comunique a ocorrência de sinistros. 

 
22.7. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Instrumento de Medição de Resultados; 
ANEXO I-B – Mapa de Riscos Para  contrato de Vigilância; 
ANEXO I-C – Insumos Diversos; 
ANEXO I-D – Planilha de Custos e Formação de Preços; 
ANEXO I- E – Memória de Cálculo; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO III - Minuta de contrato; 
ANEXO IV –Planilhas preenchidas com Valor Estimado; 
ANEXO V – Código de Ética 
 

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

Maceió/AL, xx de xxx 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 

  

1.1 Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço 

continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis localizados no 

município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o 

fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos 

necessários à execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos 

estabelecidos nos anexos deste documento. 

1.2 Para o contratante dos serviços, deve existir a racionalização dos 

recursos de segurança, com eventuais economias financeiras, muitas vezes 

permitindo que, com um número reduzido de homens, seja garantido um nível 

satisfatório de segurança. 

  

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

  

2.1 A contratação de empresa especializada para prestação dos 

serviços de vigilância patrimonial armada, por meio, inclusive, de rondas internas 

utilizando bastão de rondas, para os imóveis sob responsabilidade do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas  (TRE/AL), sediados no município de Maceió/AL, visa 

resguardar a integridade do patrimônio institucional e humano desse órgão, 

buscando não só evitar a depredação, a violação, a evasão e a apropriação indébita 

dos bens públicos, como também assegurar a incolumidade de autoridades, de seus 

servidores e público usuário. 

  

3. LEGISLAÇÃO E NORMAS 

  

● a Lei nº 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências; 

● o Decreto nº 10.024, que regulamenta a Lei nº 10.520/2002; 
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● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública; 

● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública; 

● a Lei nº 7.102/1983, que dispõe sobre segurança para 

estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento 

das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de 

valores, e dá outras providências; 

● a Portaria DPF nº 3.233/2012, que dispõe sobre as normas 

relacionadas às atividades de Segurança Privada; 

● a Portaria SEGES/MP nº 213/2017, que dispõe sobre os valores 

limites para contratação de serviços de vigilância e de limpeza e conservação pelos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg); 

● o Caderno Técnico, elaborado pela elaborado pela Secretaria de 

Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), 

apresentando Estudo sobre a Composição dos Custos do Valores Limites para os 

Serviços de Vigilância; 

● a Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017 e seus anexos, que 

dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o 

regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional; 

● o Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão 

(SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), sobre 

Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial; e 

● a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com registro no MTE sob 

número AL000039/2019, celebrada entre o Sindicato das Empresas de Segurança e 

Vigilância do Estado de Alagoas e o Sindicato dos Empregados de Empresas de 

Segurança e Vigilância do Estado de Alagoas. 

  

4. DETALHAMENTO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO 

  

4.1 Do quantitativo de Postos  

  

-  01 (um) posto de vigilância armada diurna e 01 (um) posto de vigilância armada 

noturna para os imóveis onde funcionam o Fórum Eleitoral de Maceió e Galpão de 
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Urnas, a antiga sede do Tribunal (Praça Sinimbu), atualmente em reforma, bem como 

para os três galpões (interligados) utilizados pelas Seções de Almoxarifado e 

Patrimônio, desde que seja utilizado bastão controlador de ronda com software de 

instalação e gerenciamento compatível Sistema Operacional Windows e incluso 10 

bótons, para comprovação efetiva da realização das rondas, 01 (um) bastão para 

cada unidade; 

- pelo menos 02 (dois) postos de vigilância armada diurna e 02 (dois) posto de 

vigilância armada noturna para o Edifício Arnon de Mello, atual sede do TRE/AL, 

em razão do grande número de autoridades que ali transitam, bem como considerando 

o termo de convênio firmado entre o Banco do Brasil e este Regional, devendo, 

ainda, considerar o estacionamento anexo e a necessidade de utilização de bastão 

controlador de ronda com software de instalação e gerenciamento compatível Sistema 

Operacional Windows e incluso 10 bótons, para comprovação efetiva da realização 

das rondas, 01 (um) bastão. 

  

4.2 Da frequência e periodicidade  

  

4.2.1  É de suma importância manter os imóveis abaixo relacionados sob vigilância 

privada, ininterruptamente, 24h (vinte e quatro horas) por dia, diariamente, inclusive 

nos finais de semana e feriados; 

4.2.2 Os postos de serviço a serem preenchidos por vigilante, funcionarão todos os 

dias da semana (de segunda a domingo), cobrindo às 24h (vinte e quatro) horas do 

dia, no regime noturno de 12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de 

descanso) e regime diurno de 12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis horas 

de descanso).  

  

4.3 Da Localização dos Postos, da Escala e dos Horários de Execução do Serviço 

Quadro 1 - Local: Antiga Sede (Praça Visconde de Sinimbu) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do 

Serviço 
Escala de Trabalho 

Horário 

do Turno 

Quantidade 

de Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 07h00 

às 19h00 
01 02 
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Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 19h00 

às 07h00 
01 02 

  

Quadro 2 - Local: Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro e Galpão de Urnas 

(Av. Fernandes Lima - Farol) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do 

Serviço 
Escala de Trabalho 

Horário 

do Turno 

Quantidade 

de Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 07h00 

às 19h00 
01 02 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 19h00 

às 07h00 
01 02 

  

Quadro 3 - Local: Galpões do Almoxarifado e Patrimônio (Av. Menino Marcelo - 

Serraria) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do 

Serviço 
Escala de Trabalho 

Horário 

do Turno 

Quantidade 

de Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 07h00 

às 19h00 
01 02 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 19h00 

às 07h00 
01 02 
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Quadro 4 - Local: Edifício Arnon de Mello (Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do 

Serviço 
Escala de Trabalho 

Horário 

do Turno 

Quantidade 

de Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 07h00 

às 19h00 
02 04 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 19h00 

às 07h00 
02 04 

  

4.4 Da metodologia de prestação do serviço nos postos  

  

4.4.1 Em decorrência do tamanho da área a ser protegida, e/ou por 

razões de especificações nas atividades de segurança, é necessário que o vigilante 

saia circulando pela área, fazendo inspeções e averiguações, com objetivos de 

manutenção do grau de segurança, determinado no plano de segurança. 

4.4.2 Esta atividade é denominada de ronda da vigilância. O conceito 

da ronda está baseado na capacidade que os recursos humanos têm de poderem se 

movimentar, e constitui-se uma atividade operacional, pela qual os vigilantes da 

segurança patrimonial, circulam pelas áreas e instalações físicas, numa rotina de 

fiscalização e de inspeções periódicas. 

4.4.3 Uma vez definida a utilização do sistema de ronda dos 

vigilantes, o ponto de partida para a implantação desse sistema, é a definição dos 

trajetos a serem percorridos pelos vigilantes. 

4.4.4 Em seguida, devem ser distribuídos os pontos de controle para a 

fiscalização e inspeção, após então devem ser definidos os eventos a serem 

monitorados durante o percurso e nos pontos de controle. 

4.4.5 Finalmente, o homem de segurança deverá tomar conhecimento 

dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem seguidos, nas suas rotinas de 

averiguações e inspeções no percurso de ronda (ex. o que fazer quando se deparar 

com uma situação anômala). 
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4.4.6 Nos pontos estabelecidos para a passagem dos vigilantes e 

realização das verificações e inspeções, ao longo dos percursos de ronda, além de 

marcar presença e observar, os vigilantes devem colher informações sobre eventos 

anormais, eventos suspeitos e em desconformidades com os padrões de 

funcionamento dos locais. 

4.4.7 A implantação de postos de vigilância com ronda, permite que o 

vigilante aumente a abrangência de sua atuação, garantindo assim a segurança de uma 

maior área nas instalações físicas que ele esta alocado para proteger. 

  

4.5 Utilização dos sistema de rondas 

  

4.5.1 Para utilização do sistema de ronda, deve ser especificado o 

processo administrativo deste. 

4.5.2 O ponto de partida para a implantação desse sistema, é a 

definição dos trajetos a serem percorridos pelos vigilantes. Em seguida, devem ser 

distribuídos os pontos de controle, onde serão instalados os buttons, para a 

fiscalização e inspeção, após então devem ser definidos os eventos a serem 

monitorados durante o percurso e nos pontos de controle. 

4.5.3 Finalmente, o homem de segurança deverá tomar conhecimento 

dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem seguidos, nas suas rotinas de 

averiguações e inspeções no percurso de ronda. 

  

4.6 Das atribuições do vigilante  

  

4.6.1 São atribuições do vigilante: 

I. Vigiar as dependências de propriedade da contratante, com a finalidade 

de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e 

munições e outras irregularidades; 

II. Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento 

das leis e regulamentos; 

III. Recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de 

acesso livre e restrito, identificando-as, averiguando pretensões, e, se 

necessário, prestando informações ao público que estiver entrando ou 

saindo das dependências da contratante; 
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IV. Fiscalizar as pessoas e cargas que ingressam e saem das 

dependências da contratante, bem como o patrimônio dessa; 

V. Escoltar pessoas e mercadorias, se necessário, dentro do local de 

prestação do serviço; 

VI.Controlar objetos e cargas; 

VII. Vigiar parques e reservas florestais, se pertencentes à contratante, 

combatendo inclusive focos de incêndio; 

VIII. Vigiar presos, se estiverem nas áreas de domínio da contratante; 

IX. Comunicar-se, de forma discreta, via rádio HT ou telefone; 

X. Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável 

pelo posto, qualquer anormalidade verificada, inclusive de 

ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias; 

XI. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do 

posto, adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida 

da Administração, bem como as que entenderem oportunas; 

XII. Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente 

autorizadas e identificadas com crachá, abordando somente aquelas que 

não estejam identificadas ou apresentem atitude suspeita; 

XIII. Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, 

identificando o motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de 

pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área interna 

da instalação, mantendo sempre os portões fechados; 

XIV. Controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas e de veículos 

após o término de cada expediente de trabalho (fora do horário de 

funcionamento das unidades), anotando situações fora da normalidade, 

adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida da 

contratante, bem como as que entenderem oportunas; 

XV. Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o posto, 

quando da rendição, todas as orientações recebidas e em vigor, bem 

como eventual anomalia observada nas instalações e suas imediações; 

XVI.Comunicar à contratante todos os acontecimentos entendidos como 

irregulares e que possa vir a representar risco para o patrimônio do 

Tribunal, inclusive aqueles de ordem funcional, para que se adote as 

providências de regularização necessárias; 
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XVII. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem 

policial dentro das instalações da Administração, facilitando a atuação 

daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual 

acontecimento; 

XVIII. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às 

instalações, sem que estes estejam devida e previamente autorizados pela 

Administração; 

XIX. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e 

imediações, que implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das 

instalações; 

XX. Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o 

fato à Administração no caso de desobediência; 

XXI. Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao 

local, de bens de servidores, de empregados ou de terceiros; 

XXII. Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida da 

Administração verificando as dependências das instalações, adotando os 

cuidados e providências necessários para o perfeito desempenho das 

funções e manutenção da tranqüilidade; 

XXIII. Assumir diariamente o posto, devidamente uniformizado, 

barbeado, de cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal 

adequada; 

XXIV. Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres, 

principalmente para atender a chamados ou cumprir tarefas solicitadas 

por terceiros não autorizados; e 

XXV. Registrar e controlar, juntamente com a Administração, 

diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 

ocorrências do posto onde estiver prestando seus serviços. Ademais, 

visando à adequada consecução da atividade de vigilância, esta 

Administração entende que os funcionários alocados pela contratada 

deverão: 

a) Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da 

Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos 

responsáveis pela administração da instalação e outros de interesse, 

indicados para o melhor desempenho das atividades; 

b) Zelar, pela apresentação pessoal, mantendo as unhas e cabelos limpos 

e aparados, sapatos e coturnos engraxados, uniforme limpo e bem 
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apresentável, barbear-se diariamente, apresentar-se com os cabelos curtos 

ou presos, usar maquiagem suave e jóias discretas; 

c) Apresentar postura atenta e impecável, o que significa não se encostar 

a paredes e pontos de apoio, evitar manter as mãos nos bolsos, bem como 

permanecer de costas para o público; 

d) Responsabilizar-se pela manutenção, em boas condições de uso, dos 

móveis e equipamentos, em especial os de proteção contra incêndio, 

instalados no seu posto de serviço/guarita; 

e) Zelar pela ordem, segurança e limpeza do seu local de trabalho; 

f) Obedecer às normas internas deste Tribunal; 

g) Registrar diariamente a sua frequência, através de ponto eletrônico; 

h) Permanecer nos seus postos, não devendo se afastar de seus afazeres, 

principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por 

terceiros que não sua chefia (e/ou preposto), exceto para realizar as 

rondas noturnas, periódicas e programadas; 

i) Ao efetuar as rondas noturnas, nos horários estabelecidos pela 

Administração contratante, verificar todas as áreas internas e externas aos 

prédios, como vias de acesso, garagens e pátios, 

j) Efetuar, mediante anuência do “revistado”, revista privada em bolsas 

ou sacolas quando julgar conveniente e necessário, solicitando ao 

transeunte abrir sua própria bolsa, em abordagem discreta, com polidez e 

respeito; 

k) Fechar as entradas e saídas em situações de risco, quando julgar 

necessário, a fim de proteger a comunidade interna; 

l) Nos horários preestabelecidos para funcionamento das unidades, salvo 

exceções, abrir e fechar os portões e as portas dos imóveis sob sua 

responsabilidade, e proceder regularmente a vistoria, constatando a 

ausência de pessoas estranhas, abrindo e fechando as portas e 

janelas, ligando e desligando chaves de circuitos elétricos e aparelhos em 

geral, etc.; 

m) Organizar filas, quando houver necessidade; 

n) Auxiliar deficientes físicos a movimentarem-se pelo órgão contratante; 

o) Tomar as medidas necessárias para evitar danos, baseando-se nas 

circunstâncias observadas e valendo-se da autoridade outorgada pela 

função; 
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p) Acionar a ativação e desativação do sistema de alarmes dos prédios 

nos horários pré-estabelecidos; 

q) Monitorar câmeras de segurança instaladas nos prédios, se houver; 

r) Prestar as informações que possibilitem a punição dos infratores; 

s) Redigir e assinar diariamente o livro de ocorrências referente ao seu 

posto de trabalho; e 

t) Notificar à Administração, a existência de lâmpadas queimadas, luzes 

acesas, equipamentos ligados ou danificados, portas e janelas abertas, 

vazamentos de água ou gás e princípios de incêndio, verificando as 

condições de segurança. 

  

4.7 Dos Requisitos Profissionais do Vigilante 

  

4.7.1 A prestação do serviço de vigilância deverá ser executada por 

profissionais qualificados nos termos da Lei nº 7.102/83, regulamentada pelo Decreto 

nº 89.056/1983 e suas alterações, como também de acordo com as normas impostas 

pela Portaria DPF nº 3.233/2012, os quais deverão ser registrados no Departamento 

de Polícia Federal, onde comprovarão preencher os seguintes requisitos: 

I. ser brasileiro; 

II. ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 

III. ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau; 

IV. ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado em 

estabelecimento com funcionamento autorizado; 

V. ter sido aprovado em exame psicotécnico e de saúde física e 

mental; 

VI. não ter antecedentes criminais registrados; e 

VII. estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 

4.7.2 Convém ressaltar que a atividade de vigilância (CBO nº 

5.173.30) não se confunde com as atividades de porteiro, vigia e afins (CBOs da 

família nº 5.174), as quais, nos termos da Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), do Ministério do Trabalho, recepcionam e orientam visitantes e hóspedes. 

Zelam pela guarda do patrimônio observando o comportamento e movimentação de 

pessoas para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e outras anormalidades. 

Controlam o fluxo de pessoas e veículos identificando-os e encaminhando-os aos 
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locais desejados. Recebem mercadorias, volumes diversos e correspondências. Fazem 

manutenções simples nos locais de trabalho. 

4.7.3 Os vigilantes, por sua vez, nos termos da CBO, Vigiam 

dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e 

combater delitos como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; 

zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e 

regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de 

acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio; escoltam pessoas e 

mercadorias. Controlam objetos e cargas; vigiam parques e reservas florestais, 

combatendo inclusive focos de incêndio; vigiam presos. Comunicam-se via rádio ou 

telefone e prestam informações ao público e aos órgãos competentes. 

4.7.4 Será assegurado ao vigilante, pelos instrumentos legais 

supracitados: 

I. às expensas do empregador a que se vincular, uniforme especial 

aprovado pela Ministério da Justiça, o qual deve ser usado somente quando em 

efetivo serviço; 

a) das especificações do uniforme constará apito com cordão, 

emblema da empresa, e plaqueta de identificação do vigilante, autenticada pela 

empresa e com validade de 06 (seis) meses, contendo o nome, número de registro na 

Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e fotografia tamanho 3x4 

do vigilante. 

II. quando em serviço, e no local de trabalho, portar revólver calibre 

32 ou 38 e utilizar cassetete de madeira ou de borracha; 

III. seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora; e 

IV. prisão especial por ato decorrente do exercício da atividade de 

vigilância. 

4.7.5 Ademais, os empregados da empresa especializada, alocados 

para a prestação dos serviços, deverão ser devidamente habilitados, selecionados - 

observando-se qualidades, habilidades e competências pessoais como a facilidade de 

comunicação, a interação social, a boa argumentação verbal e escrita, a organização, 

a agilidade e disposição para o trabalho, o autodomínio, a discrição e o sigilo, o 

espírito de equipe, e o respeito e a polidez necessários para relacionar-se com 

servidores e público em geral - e rigorosamente preparados. 

  

4.8 Dos Locais de Realização do Serviço 
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O serviço será prestado nos imóveis sob responsabilidade do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), sediados no município de Maceió/AL, 

descritos no item 4.3. 

  

4.9 Do Auxílio-Transporte, Auxílio-Refeição/Alimentação 

  

4.9.1 Mensalmente, deverá ser fornecido aos empregados, vales-

transporte e vales-alimentação/refeição, cujos valores deverão ser aqueles estipulados 

em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho; 

4.9.2 A entrega dos vales-transporte e vales-alimentação/refeição 

deverá ser realizada nas dependências do TRE/AL onde os empregados exerçam suas 

atividades laborais; 

4.9.3 A contratada deverá obedecer, quanto à data de entrega e à 

quantidade dos auxílios, ao disposto em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho 

da categoria; 

4.9.4 A Contratada deverá controlar o fornecimento dos auxílios-

transporte e auxílios alimentação/refeição, e o comprovante de fornecimento deverá 

conter as seguintes informações: nome e registro do empregado, lotação, data de 

fornecimento, quantidade fornecida, valor total fornecido e mês de competência; 

4.9.5 O comprovante de fornecimento dos auxílios deverá ser feito, no 

mínimo, em 2 (duas) vias, sendo que 1 (uma) deverá ser entregue ao fiscal do 

Contrato juntamente com o pedido de pagamento de fatura; 

4.9.6 A concessão de outros benefícios deve obedecer ao disposto em 

Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho da categoria;  

4.10 Do preposto 

4.10.1 A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, um 

preposto, aceito pela fiscalização, durante o período de vigência do contrato, para 

representá-la administrativamente, sempre que for necessário. Na declaração deverá 

constar o nome completo, número do CPF e do documento de identidade, além dos 

dados relacionados à sua qualificação profissional. 

4.10.2. O preposto deverá se apresentar à respectiva unidade 

fiscalizadora em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para firmar, 

juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de Abertura do 

Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a 

execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à 

implantação de postos e execução do contrato relativos à sua competência. 
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4.10.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões 

relacionadas às faturas dos serviços prestados. 

4.10.4. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à 

necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao 

cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. 

4.11 Fornecimento de uniformes 

4.11.1 A CONTRATADA deverá providenciar para que os 

profissionais indicados apresentem-se no local de prestação dos serviços trajando 

uniformes fornecidos às expensas da empresa. Os uniformes deverão ser aprovados 

previamente pela Fiscalização da CONTRATANTE e conter as características 

básicas constantes do ANEXO III - INSUMOS DIVERSOS. 

4.11.2. O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do 

prazo de 10 (dez) dias, a contar do início da prestação dos serviços. 

4.11.3. A quantidade de itens dos uniformes estimada nas tabelas 

refere-se ao previsto para o período de um ano, porém, deverá ser fornecida a metade 

a cada seis meses, exceto para eventual item com quantidade anual igual a 1 (um), 

que deverá ser fornecido no início da execução contratual e no início de cada período 

prorrogado, se houver. 

4.11.4. Todos os itens do conjunto de uniformes estarão sujeitos à 

prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, 

caso não correspondam às especificações.  

4.11.5 Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos 

uniformes, quanto a tecido, cor, modelo, desde que previamente aceitas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

4.11.6. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados mediante 

recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre 

que solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

4.11.7. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do 

posto de trabalho. 

4.11.8. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o 

uniforme usado, quando da entrega dos novos. 

  

5. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A QUANTIDADE DE 

SERVIÇO A SER CONTRATADO 
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5.1 A demanda foi estabelecida considerando os pontos de acesso 

vulneráveis às dependências da antiga Sede do TRE/AL, atual Sede do TRE/AL, dos 

Galpões do Almoxarifado e Patrimônio do TRE/AL e do Fórum Eleitoral de Maceió. 

5.2 Assim, concluiu-se que 10 (dez) postos de serviços providos de 

vigilantes armados – serão suficientes para atender a demanda dos locais. 

  

6. UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O SERVIÇO 

  

6.1 Os serviços de vigilância patrimonial, conforme item 1, alínea b), 

do Anexo VI-A da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, devem ser contratados pelo preço 

mensal de cada posto de vigilância requerido, limitando-se aos valores máximos 

estabelecidos na Portaria SEGES/MP 213/2017. 

6.2 Para o Estado de Alagoas a Convenção Coletiva de Trabalho 

(CCT) de 2019, com número de registro no MTE AL000039/2019, considerando, 

portanto, em seus cálculos, benefícios e direitos dos trabalhadores que foram 

suprimidos pela reforma da CLT, bem como, pela nova CCT dessa categoria, 

celebrada em 13/08/2019, ainda vigente, utilizada para embasar a Planilha de Custos 

e Formação de Preços desta contratação. 

6.3 As recentes alterações dos direitos trabalhistas (supressão do DSR 

na jornada 12x36h, redução do intervalo intrajornada, permissão de indenização desse 

intervalo em detrimento de seu gozo e reposição do posto por outro funcionário, etc) 

e nas metodologias de cálculos (comparando-se as fórmulas aplicadas no referido 

caderno técnico àquelas propostas pela IN 05/2017), compensam, no que tange aos 

custos da contratação para a Administração, o aumento da remuneração básica dado 

pela nova CCT à categoria,  de tal forma que os preços totais mensais - para os postos 

diurno e noturno, respectivamente - devem ficar entre os limites mínimos e máximos 

estabelecidos no caderno técnico, os quais, ressalta-se, consideram apenas as 

condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na 

execução do serviço. 

  

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

  

O Caderno de Logística do Ministério do Planejamento, 0660303, por 

sua vez, destaca que a contratada deverá: 
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a) para todos os efeitos legais, responsabilizar-se perante o órgão 

contratante e terceiros, pelos atos e omissões praticados por seus empregados no 

desempenho de suas funções; 

b) comprovar a formação técnica específica da mão de obra oferecida, 

por meio de Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedido por 

instituição devidamente habilitada e reconhecida; 

c) implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de 

início dos serviços, a mão de obra nos respectivos Postos de Vigilância contratados; 

d) informar, em tempo hábil, qualquer motivo que atrase ou a impeça 

de assumir o posto conforme o estabelecido; 

e) fornecer uniformes e equipamentos à mão de obra envolvida, 

conforme a descrição e quantidades estipuladas no Anexo III, deste Termo de 

Referência; 

f) apresentar à Administração a relação de armas e cópias autenticadas 

dos respectivos Registro de Arma e Porte de Arma, que serão utilizadas pela mão de 

obra alocada nos postos; 

g) fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no 

momento da implantação dos postos; 

h) oferecer munição de procedência direta de fabricante, não sendo 

permitido em hipótese alguma o uso de munições recarregadas; 

i) prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos 

postos, nos regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista 

vigente; 

j) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão de 

obra oferecida para atuar nas instalações da Administração; 

k) efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter imediato, 

em eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho 

(dobra); 

l) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, 

para atender a eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como 

impedir que a mão de obra que cometer falta disciplinar, qualificada como de 

natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações; 

m) atender de imediato às solicitações de substituição da mão de obra, 

qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 
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n) instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações 

da Administração, inclusive no que se refere ao cumprimento das Normas Internas e 

de Segurança e Medicina do Trabalho; 

o) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada 

nos postos das instalações onde houver prestação dos serviços; 

p) inspecionar os postos, por meio de seus supervisores, no mínimo 1 

(uma) vez por semana, em dias e períodos (diurno das 7h/15h e noturno das 15h/23h) 

alternados; e 

q) cientificar seus vigilantes de que a arma deverá ser utilizada 

somente em legítima defesa, própria ou de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio 

da Administração, após esgotados todos os outros meios para a solução de eventual 

problema. 

  

8. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, CONTA CORRENTE 

VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

  

8.1 A Garantia de Execução 

  

8.1.1 Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data da assinatura do Contrato, 

comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor anual atualizado do Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do 

custo da folha de pagamento dos empregados da Contratada que venham a participar 

da execução dos serviços contratados, nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 

8.1.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

o pagamento de: 

i. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

ii. prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do Contrato; 

iii. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

iv. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

honradas pela Contratada. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0786702)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 284



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

8.1.3 Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem 

expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item imediatamente 

anterior. 

8.1.4 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

8.1.5 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

Administração a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou 

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 

78 da Lei n. 8.666/1993. 

8.1.6 Será considerada extinta a garantia: 

a. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 

de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 

Contratada cumpriu todas as cláusulas do Contrato; 

b. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros. 

  

8.2 Conta-Depósito Vinculada para a Quitação de Obrigações 

Trabalhistas 

  

8.2.1 Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de 

obrigações trabalhistas nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 

05/2017 e  do respectivo Caderno de Logística editado pelo Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

8.2.2 As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento dos 

encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas do 

valor mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária 

oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 

8.2.3 A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante 

autorização do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

8.2.4 O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 

valores das seguintes previsões: 

i. 13º (décimo terceiro) salário; 

ii. férias e um terço constitucional de férias; 
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iii. multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

iv. impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

8.2.5 O Contratante firmará acordo de cooperação com instituição 

bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito vinculada; 

8.2.6 A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o 

Contratante e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

8.2.7 Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária 

oficial, de abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no 

nome da empresa; 

8.2.8 Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-

depósito vinculada, de termo específico da instituição financeira oficial que permita o 

Contratante ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores 

depositados à autorização da Administração. 

8.2.9 O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da 

poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior 

rentabilidade; 

8.2.10 Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 

mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a 

ser pago diretamente à empresa; 

8.1.11 Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles 

previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP. 

8.2.12 Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização 

para a criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 

05/2017-SEGES/MP; 

8.2.13 A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para 

utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações 

trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes 

condições: 

i. parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 

devidos; 

ii. parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando 

dos gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 

iii. parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 

proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o 

FGTS, quando da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 

iv. ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 
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v. o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, 

por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e 

previdenciários relativos ao serviço contratado. 

8.2.14 Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o 

pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante 

a vigência do Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos 

comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 

vencimento; 

8.2.15 O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 

indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a 

movimentação, encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial 

no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos 

documentos comprobatórios da empresa; 

8.2.16 A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar 

que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente  

dos trabalhadores favorecidos; 

8.2.17 A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo 

máximo de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a 

quitação das obrigações trabalhistas. 

8.2.18 O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 

Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da 

categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação 

de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

  

9. Obrigações do TRE/AL  

  

9.1 Celebrado o Contrato, o Tribunal Regional Eleitoral 

de Alagoas ficará obrigado a: 

9.1.1 efetuar o pagamento, de acordo com as condições de preço e 

prazo estipuladas no instrumento contratual; 

9.1.2 promover, em conformidade com os artigos 66 e 67 da Lei n. 

8.666/93 e alterações posteriores, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 

Contrato a partir da data inicial de vigência deste, por intermédio de servidor 

especialmente designado para esse fim, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, o 

qual deverá anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à 
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Contratada a ocorrência de qualquer fato que, a seu critério, exija medidas corretivas 

por parte da mesma; 

9.1.3 orientar os empregados sobre os programas sustentáveis 

existentes no TRE/AL.  

9.1.4 comunicar prontamente à Contratada toda e qualquer 

anormalidade verificada que interfira na execução do Contrato, a fim de que qualquer 

falha seja sanada em tempo hábil;  

9.1.5 permitir aos empregados da Contratada, que estejam 

devidamente identificados, acesso às suas dependências, possibilitando-lhes o 

desempenho de suas atribuições; e 

9.1.6 determinar, ante a especificidade da contratação, que sua 

fiscalização seja exercida obrigatoriamente por servidor ocupante do cargo de Agente 

de Segurança. 

  

10.CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAMENTO DA 

PROPOSTA 

  

10.1 Os serviços objeto deste Termo de Referência, tendo em vista as 

suas peculiaridades e natureza, serão licitados em seu valor global, somados os 

custos totais da contratação, conforme planilha de custos e formação de preços, 

constante no Anexo IV deste Termo de Referência. 

10.2 Será considerada vencedora do certame a licitante que, após a 

análise da proposta de preço e dos documentos de habilitação, atendidas as exigências 

do edital, houver ofertado o menor preço para a execução do objeto da licitação, pelo 

período inicial de 12 (doze) meses. 

10.3 A realização deste procedimento na modalidade pregão, na forma 

eletrônica, com julgamento pelo preço global, abrangendo os custos totais com os 

Postos de Trabalho, justifica-se em razão dos serviços serem destinados ao objeto 

comum “vigilância e controle de acesso”. Por isso, contratados junto à uma única 

empresa permite um maior rendimento dos serviços e ganho  gerencial centralizado, 

bem como atividades mais dinâmicas, o que implica inúmeras vantagens para a 

Administração no tocante à responsabilidade e segurança ao patrimônio público. 

10.4 Do contrário, caso os itens fossem adjudicados a várias empresas, 

a responsabilidade pela segurança ficaria prejudicada, uma vez que a Administração 

não teria como estabelecer responsabilidade individualizada a cada Contratada, 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0786702)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 288



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

prejudicando a finalidade maior “vigilância e controle de acesso”, em última análise, 

prejudicando a própria segurança pública e patrimonial. 

  

11. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

  

11.1 As pessoas jurídicas interessadas em participar do certame 

licitatório que tenha por fim a contratação do objeto deste Termo de Referência 

deverão satisfazer as seguintes condições mínimas de regularidade fiscal, de 

capacidade técnica e de habilitação: 

11.1.1 estar regular junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), podendo comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF); 

11.1.2 estar regular junto à Seguridade Social, podendo comprovar por 

meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF); 

11.1.3 estar regular junto à Dívida Ativa da União, podendo 

comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF); 

11.1.4 estar regular junto à Fazenda Pública Federal, podendo 

comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF); 

11.1.5 declarar, com base nas disposições do edital de licitação, o 

cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, de 1988, conforme prescreve o art. 27, V, da lei n. 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999; 

11.1.6 declarar, com base nas disposições do edital de licitação, a 

inexistência de fato superveniente impeditivo à sua habilitação no certame; 

11.1.7 declarar, com base nas disposições do edital de licitação, a 

conformidade com as especificações do objeto do certame decorrente deste Termo de 

Referência; 

11.1.8 declarar, para o fim de assegurar a “preferência de contratação” 

como critério de desempate, se é microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 

(EPP), com fundamento na Lei Complementar n. 123/2006 (Estatuto das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), de 14 de dezembro de 2006; 

11.1.9 declarar, com fundamento no Acórdão TCU n. 950/2007 – 

Plenário, de 23/05/07, publicado no DOU de 28/05/2007, que não incluiu percentuais 
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ou  itens na planilha de custos e formação de preços ou em sua proposta comercial 

objetivando o ressarcimento de supostos gastos com os impostos diretos IRPJ 

(Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido); 

11.1.10 apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto, ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, apresentar, ainda, documentos  de 

eleição de seus administradores; 

11.1.11 disposição prevendo condições de habilitação econômico-

financeira nos seguintes termos: 

i. balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 

exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez 

Corrente - LC, e Solvência Geral - SG superiores a 1 (um); 

ii. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, 

tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do 

último exercício social; 

iii. comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 

proposta; 

iv. declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos 

assumidos, conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017 

SEGES/MP, de que um doze avos dos contratos firmados com a 

Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 

apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do 

licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "c", 

observados os seguintes requisitos: 

 a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado 

do Exercício - DRE, relativa ao último exercício social; e 

 caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na 

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE apresentada seja 

superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante 

deverá apresentar justificativas; 
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 certidão negativa de feitos de falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

11.1.12 comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, 

com o que está sendo licitado mediante a comprovação de experiência mínima de três 

anos da execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o 

somatório de atestados; 

11.1.13 apresentar autorização de funcionamento concedida pelo 

Departamento de Polícia Federal, bem como a comprovação de comunicação à 

Secretaria de Segurança Pública da respectiva unidade da federação, exigidas nos 

termos do art. 14, incisos I e II, da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, e dos artigos 32 

e 38 do Decreto n. 89.056, de 24 de novembro de 1983, que regulamentou a referida 

lei; e 

11.1.14 devem ser observados os parâmetros dos itens 10.6 e 10.7 do 

Anexo VII-A da IN 05/2017 SEGES/MP. 

  

12. CONDIÇÕES CONTRATUAIS GERAIS 

  

12.1 Do Preço e Forma de Pagamento 

  

12.1.1 Pela execução do serviço o TRE/AL pagará à Contratada o 

valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo, no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do atesto do fiscal do Contrato. 

12.1.1.1 o atesto na nota fiscal pela fiscalização ocorrerá no prazo de 

até 07 (sete) dias úteis. 

12.1.1.2 Para fazer jus ao pagamento pelos serviços efetivamente 

realizados, a Contratada deverá encaminhar ao TRE/AL, os seguintes documentos: 

a) nota fiscal; 

b) prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução Normativa SRF n.º 

1540, de 05 de janeiro de 2015 (simples nacional), se for o caso; 

c) certificado de regularidade do FGTS (CRF); 
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d) certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da 

União; 

e) certidão negativa de débitos trabalhistas. 

  

12.1.1.3 caso a Contratada não encaminhe os documentos elencados 

no item anterior, será notificada para apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao 

Contratante responsabilidade pelo atraso no pagamento. 

12.1.1.4 o CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos 

quais deva constar o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta 

comercial apresentada por ocasião da licitação, e na nota de empenho; 

12.1.1.5 o pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação 

qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade 

aplicada; 

12.1.1.6 quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos 

provocados exclusivamente pelo TRE/AM, o valor devido deverá ser acrescido de 

atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 

data do efetivo pagamento, e os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte 

fórmula: 

I= (TX/100) 

365 

EM = I x N x VP, onde: 

  

I= Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora atual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

  

12.2 Do Prazo de Vigência do Contrato 

  

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0786702)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 292



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

12.2.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data 

da assinatura do contrato. 

12.2.1.1 Por se tratar de serviço a ser executado de forma contínua, o 

Contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração (TRE/AL), 

limitado, em qualquer caso, a 60 (sessenta) meses, sempre através de termos aditivos, 

conforme permissivo contido no art. 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93 e  alterações 

posteriores, desde que a instrução processual contemple: 

 relatório que discorra sobre a execução do Contrato, com informações de que 

os serviços tenham sido prestados regularmente; 

 justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse 

na realização do serviço; 

 comprovação de que o valor do Contrato permanece economicamente 

vantajoso para a Administração; 

 manifestação expressa da Contratada informando o interesse na prorrogação; 

e 

 comprovação de que o contratante mantém as condições iniciais de 

habilitação. 

12.2.2 em caráter excepcional, mediante autorização da autoridade 

superior, e devidamente justificada, o prazo de vigência do Contrato poderá ser 

prorrogado em até 12 (doze) meses, conforme faculta o art. 57, §4º da Lei n. 8.666/93 

e alterações posteriores. 

12.2.3 nas contratações de serviços continuados, a contratada não tem 

direito subjetivo à prorrogação contratual. 

12.2.4 toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato, devendo 

ser promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à 

aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante. 

12.2.5 a vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos com 

mão de obra exclusiva estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa 

de mercado, nas seguintes hipóteses: 

i. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens 

envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de Lei; 

ii. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens 

envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho e de Lei) e materiais serão 
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efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no Contrato, 

que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que 

estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice 

setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE); 

iii. Na falta de qualquer índice setorial, fica definido o “Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE” como o índice oficial a que se 

refere a letra “b” desse item. 

  

12.3 Das Alterações Contratuais 

  

12.3.1 O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, 

na forma do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores; 

12.3.2 a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem no objeto do Contrato, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado inicial atualizado do Contrato, 

conforme dispõe o §1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores; 

12.3.3 as solicitações de repactuação e de revisão serão devidamente 

analisadas pelo TRE/AM e, uma vez aceitas, serão concedidas pela sua autoridade 

máxima, a partir da data da solicitação; 

12.3.4 será admitida a repactuação dos preços dos serviços objeto do 

Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano; 

12.3.5 o interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação 

será contado a partir da data limite para apresentação da proposta constante do 

instrumento convocatório, se for este o caso, ou da data do Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da 

proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver 

vinculadas às datas-bases destes instrumentos; 

12.3.6 nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será 

contada a partir da data da última repactuação ocorrida; 

12.3.7 as repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, 

acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 

apresentação da planilha de custos e formação de preços, se for este o caso; 

12.3.8 quando da solicitação da repactuação, esta somente será 

concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se: 
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i. os preços praticados no mercado e em outros Contratos de mesmo objeto 

celebrados por órgãos públicos; 

ii. as particularidades do Contrato; 

iii. a nova planilha apresentada com a variação dos custos; 

iv. indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma natureza, 

valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e 

v. a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante; 

12.3.9 a decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos 

comprovantes de variação dos custos, a qual será feita mediante termo aditivo ao 

Contrato vigente; 

12.3.10 o prazo referido no item anterior ficará suspenso enquanto a 

Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo 

TRE/AL para a comprovação da variação dos custos; 

12.3.11 o TRE/AL poderá realizar diligências para conferir a variação 

de custos alegados pela Contratada; 

12.3.12 os novos valores contratuais decorrentes das repactuações 

terão suas vigências iniciadas a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à 

repactuação, como regra geral, ou nas hipóteses dos incisos do artigo 58 da IN 

N.05/2017-SEGES/MP. 

12.3.13 o TRE/AL poderá prever o pagamento retroativo do período 

que a proposta de repactuação permanecer sob sua análise, por meio de Termo de 

Reconhecimento de Dívida; e 

12.3.14 na hipótese do item anterior, o período que a proposta 

permaneceu sob a análise do TRE/AL será contado como tempo decorrido para fins 

de contagem da anualidade da próxima repactuação. 

  

12.4 Da Recomposição do Equilíbrio Econômico-financeiro 

  

12.4.1 O Contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos de sua execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 

do príncipe, configurando, dessa forma, álea econômica extraordinária e 

extracontratual, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, 

nos termos do Art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores. 
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12.5 Das Sanções Administrativas 

  

12.5.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão 

unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o 

valor anual da contratação, a CONTRATADA que: 

i) apresentar documentação falsa; 

ii)fraudar a execução do contrato; 

iii) comportar-se de modo inidôneo; 

iv) cometer fraude fiscal; ou 

v) fizer declaração falsa. 

12.5.2. Para os fins do subitem 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos 

tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, 

da Lei nº 8.666/1993. 

12.5.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei 

nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de 

retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de 

inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá 

ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens e 

nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções: 

i) Advertência; 

ii) Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, por prazo não superior a dois anos; 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior; ou 

iv) Impedimento de licitar e contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 

a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 

cinco anos. 

12.5.4. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 

CONTRATADA: 
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i) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato 

após 10 (dez) dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos 

no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

12.5.5 No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA 

poderá ser sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do 

contrato. 

12.5.6. Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a 

CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do 

item 12, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e 

alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação 

será reiniciada a cada renovação de contrato. 

12.5.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a 

CONTRATADA: 

i). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato 

após 20 (vinte) dias contados da data estipulada para início da execução 

contratual; 

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos 

no contrato por 5 (cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

12.5.8. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla 

defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 

20% (vinte por cento) do valor anual do contrato. 

12.5.9. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a 

CONTRATADA: 

i) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato 

após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução 

contratual; 

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos 

no contrato por 7 (sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

12.5.10. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla 

defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 

30% (trinta por cento) do valor anual do contrato. 

12.5.11. O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela 

Administração, nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou 

inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e 

em legislação específica. 
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12.5.12. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a 

Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas 

seguintes: 

  

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 

CORRESPONDÊNCIA 

% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 

4 5 3% 

5 8 4% 

6 10 5% 

  

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir a presença de empregado 

não uniformizado ou com uniforme 

manchado, sujo, mal apresentado 

e/ou 

sem crachá. 

1 
Por empregado e 

por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação 

para a execução dos serviços 
1 

Por empregado e 

por dia 

3 

Executar serviço incompleto, de 

baixa qualidade, paliativo, 

substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de  

providenciar recomposição  

omplementar. 

2 Por ocorrência 

4 

Fornecer informação falsa de serviço 

ou substituir material ou equipamento 

licitado por outro de qualidade 

inferior. 

2 Por ocorrência 

5 

Suspender ou interromper, salvo por 

motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais. 

5 Por dia e por posto 

6 Destruir ou danificar documentos por 3 Por ocorrência 
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culpa ou dolo de seus agentes. 

7 

Utilizar as dependências da  

CONTRATANTE para fins diversos 

do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 

Recusar-se a executar serviço 

determinado pela FISCALIZAÇÃO, 

sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 

Permitir situação que crie a 

possibilidade de causar ou que cause 

dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências da 

CONTRATANTE quaisquer 

equipamentos ou materiais, previstos 

em contrato, sem autorização prévia 

do responsável. 

1 
Por item e por 

ocorrência 

11 

Retirar empregados ou encarregados 

do serviço durante o expediente, sem 

a anuência prévia da 

CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 

por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 

Registrar e controlar, 

diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal. 

1 
Por empregado e 

por dia 

13 

Substituir empregado que tenha 

conduta inconveniente ou 

incompatível com suas 

atribuições. 

1 
Por empregado e 

por dia 

14 
Manter a documentação de 

habilitação atualizada. 
1 

Por item e por 

ocorrência 

15 

Cumprir horário estabelecido 

pelo contrato ou 

determinado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

1 

Por dia de 

ocorrência e por 

posto 

16 

Cumprir determinação da 

FISCALIZAÇÃO para controle 

de acesso de seus empregados. 

1 Por ocorrência 

17 
Cumprir determinação formal 

ou instrução 
2 Por ocorrência 
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complementar da 

FISCALIZAÇÃO 

18 
Efetuar a reposição de 

empregados faltosos. 
2 

Por empregado e 

ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de 

salários, vales transporte, vales 

refeição, seguros, encargos 

fiscais e sociais, como 

recolhimentos das contribuições 

sociais da Previdência Social ou 

do FGTS, bem como arcar com 

quaisquer despesas diretas e/ou 

indiretas relacionadas à 

execução do contrato nas datas 

avençadas. 

6 

Por mês de 

ocorrência do não 

pagamento de 

quaisquer dos 

benefícios 

20 

Entregar o uniforme aos 

empregados na periodicidade 

definida no edital. 

1 
Por empregado e 

por dia de atraso 

21 

Manter sede, filial ou escritório 

de atendimento na cidade local 

de prestação dos serviços. 

1 
Por ocorrência e 

por dia 

22 

Apresentar, quando solicitado, 

documentação fiscal, 

trabalhista, previdenciária e 

outros documentos necessários 

à comprovação do 

cumprimento dos demais 

encargos trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

23 

Creditar os salários nas contas 

bancárias dos empregados, em 

agências localizadas na cidade 

local da prestação dos serviços 

ou em outro definido pela 

Administração. 

1 
Por ocorrência e 

por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso 

ou incompleta a documentação 

exigida na Cláusula Nona - DA 

FISCALIZAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL, 

TRABALHISTA E  

1 
Por ocorrência e 

por dia 
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PREVIDENCIÁRIA deste 

contrato. 

25 

Entregar ou entregar com atraso 

os esclarecimentos formais 

solicitados para sanar as 

inconsistências ou dúvidas 

suscitadas durante a análise da 

documentação exigida por força 

do contrato. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

26 

Manter em estoque 

equipamentos discriminados em 

contrato, para uso diário. 

2 

Por item e por dia 

de 

indisponibilidade 

27 

Impor penalidades, em no 

máximo 15 (quinze) dias da 

ocorrência, aos empregados que 

se negarem a utilizar os 

equipamentos adequadamente. 

2 
Por empregado e 

por ocorrência 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do 

contrato e seus anexos não 

previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência 

formalmente notificada pela 

unidade fiscalizadora 

3 
Por item e por 

ocorrência 

29 

Substituir os equipamentos que 

apresentarem defeitos e/ou 

apresentarem rendimento 

insatisfatório em até 24 (vinte e 

quatro) horas, contadas da 

comunicação da 

CONTRATANTE. 

2 
Por equipamento e 

dia de atraso 

30 

Cumprir pontos da política de 

sustentabilidade do TRE-AL 

(principalmente separação de 

resíduos, reciclagem e 

economia de água/energia). 

3 
P o r ocorrência 

apontada 

31 

A tender normas sobre saúde, 

higiene e segurança do 

trabalho. 

6 
P o r ocorrência 

apontada 
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12.5.13. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 

CONTRATADA: 

i) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para 

cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

ii) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da comunicação oficial. 

iii) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido 

pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição 

em dívida ativa. 

iv) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o 

pagamento da multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

contados da solicitação da CONTRATANTE. 

12.5.14. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações 

legais previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da 

Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 

8.666, de 1993. 

  

12.6 Da Rescisão 

12.6.1 Constituem motivos para rescisão os constantes no art. 78 da 

Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

  

12.7 Dos Recursos Administrativos 

12.7.1 Relativamente aos recursos administrativos, a Contratada 

sujeitar-se- á, subsidiariamente, às normas da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

  

12.8 Das Disposições Gerais 

12.8.1 As normas de segurança constante deste Termo de Referência 

não desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposições legais, federais, 

estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os 

processos, ações ou reclamações movidos por pessoas físicas ou jurídicos em 

decorrência de negligência, imperícia ou imprudência no desenvolvimento dos 

serviços. 
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12.9 Dos Anexos 

12.9.1 São documentos anexos ao presente Termo de Referência: 

ANEXO I -  Instrumento de Medição de Resultados - (0757062); 

ANEXO II -  Mapa de Riscos - (0757063); 

ANEXO III - Insumos Diversos (0757064); 

ANEXO IV - Planilhas de Composição de Custos; 

ANEXO V - Memória de Cálculo para Composição dos Custos. 

  

  

Iury Araujo Souza  

Carlos Antônio Vieira Costa 

Marcos André Melo Teixeira  

Equipe de Planejamento da Contratação 

  

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da SEGEC, em auxílio à Equipe de Planejamento 
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ANEXO I-A 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS 

  

1. DA DEFINIÇÃO 

1.1 Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos 

serviços, identificando indicadores, metas, mecanismos de cálculo, forma de 

acompanhamento e adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas 

estabelecidas. 

1.2 Este anexo é parte indissociável dos Estudos Preliminares (0660302) 

e de seus demais anexos. 

1.3 A contratada obriga-se a aceitar a aferição dos serviços, conforme 

definição dos indicadores e descontos previstos contratualmente. 

1.4 O não cumprimento reiterado deste acordo poderá ensejar, além das 

penalidades previstas no edital e contrato, a rescisão contratual, garantida a ampla defesa 

e contraditório. 

1.5 Da adequação do pagamento: 

1.5.1 A aferição dos serviços será realizada sempre até o 1º (primeiro) 

dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sob a responsabilidade do fiscal do 

contrato. 

1.5.2 Verificado o não cumprimento integral das obrigações 

estabelecidas neste acordo, o fiscal determinará a adequação do pagamento à contratada, 

aplicando os acréscimos previstos nas tabelas. 

1.5.3 Não será necessária a abertura de processo administrativo para 

adequação do pagamento. 

1.5.4 Além da adequação dos acréscimos previstos neste acordo, poderão 

ser aplicadas, independentemente das demais penalidades previstas no edital e contrato: 

multa, impedimento de licitar e contratar entre outros, garantidos a ampla defesa e 

contraditório. 

  

2. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE 

AVALIAÇÃO 

2.1 Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por meio 

dos indicadores de qualidade apresentados nas tabelas abaixo: 

  

INDICADOR Nº 01 – DA EXECUÇÃO DOS 
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SERVIÇOS 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

Item Descrição 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento dos 

serviços conforme descrito no Termo 

de Referência, e de todas as cláusulas 

contratuais. 

Meta a cumprir 100% diariamente. 

Instrumento de 

medição 
Conferência local e documental. 

Forma de 

acompanhamento 

Visual, pelo gestor e fiscais de 

contratos. 

Periodicidade Diária. 

Mecanismo de 

Cálculo 

Serão verificadas as ocorrências e 

descontado conforme tabela. 

Início de Vigência 
A partir do início da prestação do 

serviço. 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de 

sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% 

sobre o valor mensal da nota fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre o 

valor mensal da nota fiscal. 

Observações 

Nos três primeiros meses sua 

validade será meramente para fins de 

orientação e adaptação. 
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INDICADOR Nº 02 –  DOS COLABORADORES 

QUANTITATIVO DE COLABORADORES, USO DE UNIFORME, 

ASSEIO PESSOAL E CORTESIA NO ATENDIMENTO 

Item Descrição 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento 

das atividades realizadas no local 

determinado para a execução dos 

serviços, vedada a ausência ou 

redução de colaboradores, 

devendo a empresa providenciar 

a substituição em caso de faltas. 

Garantir que os colaboradores 

apresentem-se uniformizados e 

asseados, prestando os serviços 

com cortesia e gentileza. 

Meta a cumprir 

100% diariamente de quantitativo 

adequado de colaboradores, 

utilização de uniforme, asseados 

e atendimento cortês. 

Instrumento de 

medição 

Controle de ponto e conferência 

local. 

Forma de 

acompanhamento 

Visual, pelo fiscal de contrato e 

através do controle de ponto. 

Periodicidade Diária. 

Mecanismo de 

Cálculo 

Será verificada frequência dos 

colaboradores, utilização de 

uniforme, asseio pessoal e 

cortesia no atendimento 

descontados conforme tabela. 

Início de Vigência Conforme contrato. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções Até 2 pontos: sem aplicação de 
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sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% 

sobre o valor mensal da nota 

fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre 

o valor mensal da nota fiscal. 

Observações 

Nos três primeiros meses sua 

validade será meramente para 

fins de orientação e adaptação. 

  

INDICADOR Nº 03 –  DO PAGAMENTO DE 

SALÁRIOS E OUTROS BENEFÍCIOS 

ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTROS 

BENEFÍCIOS 

Item Descrição 

Finalidade 
Mitigar ocorrências de atrasos de 

pagamento. 

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês. 

Instrumento de 

medição 

Constatação formal de 

ocorrências 

Forma de 

acompanhamento 
Pessoal. Pelo fiscal do contrato. 

Periodicidade 

Mensal, nos termos do art. 459 

§1º, do Decreto- Lei 5452/43, ou 

data base fornecida por 

convenção coletiva da categoria 

Mecanismo de 

Cálculo 

Identificação de, pelo menos, 

uma ocorrência de atraso no mês 

de referência. 

Início de Vigência 
A partir do início da prestação do 

serviço 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 
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Sanções 

Até 1 ponto: sem aplicação de 

sanções. De 2 a 3 pontos: 

desconto de 5% sobre o valor 

mensal da nota fiscal. De 4 a 5 

pontos: desconto de 10% sobre o 

valor mensal da nota fiscal. 

Observações 
Atendendo ao disposto do art. 

459 §1º da CLT 

  

INDICADOR Nº 04 –  DO FUNCIONAMENTO 

ABERTURA, ENCERRAMENTO, FUNCIONAMENTO, 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Item Descrição 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento 

das atividades, vedada a falta ou 

precariedade do funcionamento, 

com o fiel cumprimento dos 

horários de abertura e fechamento. 

Garantir o quantitativo adequado 

de materiais e equipamentos 

Meta a cumprir 

100% diariamente cumprir os 

horários de funcionamento 

estabelecidos, dispor de todo o 

material e equipamentos previstos. 

Instrumento de 

medição 
Conferência local. 

Forma de 

acompanhamento 
Visual. 

Periodicidade Diária. 

Mecanismo de 

Cálculo 

Será verificado os horários de 

abertura e   encerramento, 

quantitativo dos materiais e 

equipamentos e descontado 

conforme tabela 

Início de Vigência Conforme contrato. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 
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3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de 

sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% 

sobre o valor mensal da nota fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre o 

valor mensal da nota fiscal. 

Observações 

Nos três primeiros meses sua 

validade será meramente para fins 

de orientação e adaptação. 

  

INDICADOR Nº 05 – DO ATENDIMENTO ÀS 

SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE 

TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA 

CONTRATANTE 

Item Descrição 

Finalidade 
Mensurar o tempo de resposta às 

solicitações da contratante. 

Meta a cumprir Até dia útil posterior à solicitação. 

Instrumento de 

medição 

Constatação formal de 

ocorrências. 

Forma de 

acompanhamento 
Pessoal. Pelo fiscal do contrato. 

Periodicidade 
Por evento/solicitação à 

contratante. 

Mecanismo de 

Cálculo 

Verificação da quantidade de 

ocorrências registradas com 

tempo de resposta superior a meta. 

Início de Vigência 
A partir do início da prestação do 

serviço 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 
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Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de 

sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% 

sobre o valor mensal da nota 

fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre 

o valor mensal da nota fiscal. 

Observações 

O que se busca com esse 

indicador é obter ciência e 

comprometimento quanto a 

resolução das demandas 

levantadas pela contratante o mais 

breve possível, mesmo que a 

resolução definitiva de 

determinada demanda se dê em 

maior tempo. 

  

3. DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA 

3.1 Constará do formulário de avaliação periódica para o registro dos 

resultados auferidos relativamente a cada um dos indicadores acima, subscrito pelo 

servidor avaliador e pelo preposto da contratada, declarando sua ciência quanto aos 

níveis de qualidade apurados por meio desse IMR, bem como de suas implicações 

(sanções), se for o caso, na forma do quadro abaixo:  

  

FORMULÁRIO - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE 

RESULTADOS 

Indicador Pontuação Sanção Observações 

1 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

2 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

3 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

4 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

5 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

Competência   Data da avaliação:   

Servidor 

Avaliador: 
  

Ciência Preposto:   

  

4. DA FORMA DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO 
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4.1 A unidade gestora solicitará à informática a disponibilização do 

formulário do item 3 em formato a ser mensalmente preenchido pela fiscalização através 

do Sistema Eletrônico de Informação - SEI!. 

4.2 A fiscalização deverá, mensalmente, realizar o preenchimento do 

formulário do item 3, solicitando a ciência do preposto. 

4.3 A realização de conferência da documentação só será realizada após 

o devido preenchimento do formulário do item 3. 

  

  

  

Iury Araujo Souza  

Carlos Antônio Vieira Costa 

Marcos André Melo Teixeira  
Equipe de Planejamento da Contratação 

  

  

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da Seção de Gestão de Contratos 

Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017 

 

 
Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário, em 08/09/2020, às 13:38, conforme art. 

1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 08/09/2020, às 16:07, 

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-B 

 

MAPA DE RISCOS PARA CONTRATO DE VIGILÂNCIA  

  

A Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, ciente do desafio da realização do 

pretente estudo técnico preliminar, bem como da necessidadee de análise e tratamento dos riscos em todas as fases que 

envolvem a contratação; ciente, ainda, das recentes orientações emitidas pelo TCU e AGU, em especial no que tange ao 

constante acompanhamento dos riscos, pelo presente, nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017, em 

auxílio à Equipe de Planejamento instituída através da Portaria n° 458/2020, elabora e apresenta este Mapa de Riscos, 

cuja utilizaç;ão deve ser realizada durante todo o percurso da contratação, ssugerindo-se, a título de boa prática, que 

cada unidade fiscalizadora localize o risco inerente à sua atividade e/ou, se necessário, incremente a relação com outros 

que considere relevantes. 

  

Mapa de Riscos - Contratação Serviços de Vigilância 

  RISCO CAUSA IMPACTO 

PROBAB

ILIDAD

E 

CONTROLE 
RESPONSÁVEL PELO 

CONTROLE 

PRAZO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DO 

CONTROLE 

1 - Demanda 
Demanda 

equivocada  

- Falta de 

planejamento do 

requisitante; - 

Erro na 

solicitação da 

demanda 

4 2 

- Elaboração de 

formulários 

detalhados para o 

requisitante 

preencher; - 

Participação do 

requisitante na 

Requisitante e Comissão de 

planejamento, auxiliados pela 

SEGEC 

Até a publicação do 

edital 
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Equipe de 

planejamento; 

2 – 

Recebimento 

da Demanda 

Não verificar a 

real necessidade 

do serviço 

- Recursos 

humanos 

insuficientes 

(excesso de 

trabalho); 

- Falta de 

capacitação dos 

servidores. 

2 2 

- Capacitação dos 

servidores; 

-Remanejamento 

do quadro de 

pessoal do órgão. 

Gestor e Comissão de 

planejamento 

Até a elaboração do 

edital 

3 – 

Formação da 

Esquipe de 

Planejamento 

e Estudos 

Preliminares 

da 

Contratação 

Estudos 

preliminares 

incorretos 

- Nomeação de 

pessoas sem 

qualificação 

técnica ou 

experiência para 

equipe de 

planejamento da 

licitação; 

2 2 

- Equipe de 

planejamento 

deverá ser 

composta por 

servidores com 

conhecimento 

técnico do objeto, 

de legislação 

trabalhista e dos 

procedimentos da 

contratação.  

- Orientação da 

SEGEC. 

Secretário de Administração 

Conforme a necessidade 

de atendimento da 

demanda 

4 – Estimativa - Desconhecer os 3 2 - Treinamento e SEIC Até a elaboração do 
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Verificação e 

análise da 

demanda 

inadequada de 

preços 

meios para 

efetuar a 

pesquisa; 

- Especificações 

incorretas do 

serviço. 

capacitação dos 

servidores; - 

Revisão da 

descrição do 

objeto por outro 

servidor com 

conhecimento 

técnico, além do 

requisitante 

(SEGEC). 

edital 

Elaboração do 

Termo de 

Referência 

inadequado; 

- Falta de 

capacitação dos 

servidores; - 

Sobrecarga de 

trabalho; - 

Desconhecimento 

técnico do 

requisitante. 

4 3 

- Capacitação dos 

servidores; 

-Remanejamento 

do quadro de 

pessoal do órgão; 

-Devolver para o 

demandante 

conferir e ratificar. 

Requisitante/ Equipe de 

planejamento/ SLC 

Conforme a necessidade 

de atendimento da 

demanda 

Aquisição de 

serviços superior 

ou inferior à 

necessidade 

- Falta de 

planejamento ou 

levantamento 

inadequado das 

necessidades; - 

Equívoco por 

4 2 

- Equipe de 

planejamento 

deverá ser 

composta por 

servidores com 

conhecimento 

Requisitante/ Equipe de 

planejamento 

Até a elaboração do 

edital 
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parte do 

requisitante. 

técnico do objeto, 

de legislação 

trabalhista e dos 

procedimentos da 

contratação. 

- Revisão dos 

processos no fluxo 

da compra. 

5 – 

Consultoria 

AJ-

DG/ACAGE 

Atraso na 

emissão do 

parecer 

- Grande número 

de processos a 

serem analisados. 

1 1 
Iniciar a licitação 

com antecedência 

Secretaria de Administração/ 

Direção-Geral 

Conforme a necessidade 

de atendimento da 

demanda 

6 – Licitação 

/ Pregão 

Pregão deserto; 

- Localidade; 

- Desvantagem 

econômica na 

execução do 

serviço. 

2 1 

Iniciar a licitação 

com antecedência 

para ter tempo 

hábil de refazer o 

processo 

Secretaria de 

Administração/SLC 

Conforme a necessidade 

de atendimento da 

demanda 

Aceitação de 

lance inexequível 

- Falta de 

experiência do 

pregoeiro; 

-Falta de atenção 

do pregoeiro e 

equipe de apoio. 

4 1 

Treinamento de 

pregoeiro e equipe 

de apoio 

Pregoeiro e Equipe de Apoio Constante 
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Fraude 

- Má fé da 

empresa; 

- Formação de 

cartel; 

4 1 Não se aplica 

Secretaria de 

Administração/Pregoeiro e 

Equipe de Apoio 

Constante 

Impugnação do 

Edital - 

- Edital mal 

elaborado; - Falta 

de atenção às 

normas e 

legislação 

vigentes ao 

elaborar o Edital. 

2 2 

- Utilização de 

modelos da AGU, 

TCU ou PGFN; 

- Criar um nível 

de revisão e 

supervisão do 

Edital 

Requisitante/ Equipe de 

planejamento/ SLC 

Até a elaboração do 

edital 

7– Contrato 

Formalização 

incorreta do 

Termo 

Contratual 

- Minuta do 

Contrato mal 

elaborada no 

Edital; 

- Erros de 

digitação; 

4 1 

- Criar nível de 

revisão dos 

procedimentos; 

SLC 
Até a elaboração do 

Edital 

Falta de 

publicação do 

Diário Oficial 

- Falta de fluxos 

bem definidos no 

Setor 

responsável. 

1 1 

-Criação e 

utilização de 

check list dos 

processos de 

contratação 

SLC 
Conforme prazos do 

edital 

8– Gestão e Registro - Falta de 3 2 - Exigir que a Gestão e Fiscalização do Durante a vigência do 
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execução do 

objeto do 

Contrato 

inadequado das 

ocorrências no 

posto de trabalho 

treinamento e 

orientação aos 

vigilantes por 

parte da 

Contratada; - 

Falta de atuação 

do Fiscal não 

conferindo se os 

registros são 

devidamente 

anotados 

Contratada treine 

e oriente seus 

funcionários sobre 

as exigências do 

Edital; 

- Treinamento da 

equipe de 

fiscalização. 

Contrato contrato 

Uso de força 

desproporcional 

à ocorrência 

- Falta de 

treinamento do 

vigilante. 

4 2 

- Exigir que a 

Contratada 

proporcione 

treinamento 

periódico aos seus 

funcionários sobre 

as práticas 

adequadas de 

abordagem 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Áreas 

desguarnecidas 

de segurança 

Falha no plano 

operacional de 

produção e escala 

dos vigilantes - 

Falta de previsão 

adequada de 

4 2 

- Exigir que a 

Empresa apresente 

o POP atualizado; 

- Participação do 

requisitante na 

equipe de 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 
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postos de 

trabalho durante 

a análise da 

demanda. 

planejamento da 

contratação; - 

Criar nível de 

revisão do 

quantitativo antes 

da confecção do 

Edital 

Execução do 

objeto contratual 

em desacordo 

com o Contrato 

- Fraude; - 

Gestão e 

Fiscalização 

inadequada ou 

ausente; 

4 1 

- Capacitar a 

equipe de 

fiscalização do 

Contrato de forma 

a poder 

reconhecer as 

fraudes com maior 

facilidade, e 

cobrar que o 

objeto do contrato 

seja executado de 

forma correta. 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Falta de 

empenho vigente 

para liquidação e 

pagamento à 

Contratada 

- Falta de 

gerenciamento e 

controle do 

orçamento 

destinado ao 

Contrato, por 

parte do 

2 2 

Controlar o 

empenho e seu 

saldo desde o 

início do Contrato 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 
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responsável 

Impunidade da 

Empresa que 

comete fraude ou 

descumprimento 

contratual 

Falta de 

acompanhamento 

do Fiscal e 

Gestor do 

Contrato para 

cada falta 

cometida; - 

Consequente 

falta de abertura 

de processo de 

penalização; - 

Processo de 

penalização 

concluído, sem o 

devido registro 

no SICAF e 

CADIN, no que 

couber. 

4 1 

- Fiscalização 

eficiente do 

Contrato; - Envio 

de notificações 

cobrando sobre os 

descumprimentos 

de cláusulas 

contratuais; 

- Se necessário, 

abertura de 

processo de 

penalização; 

- Inclusão no 

SICAF e, quando 

couber, no 

CADIN, da 

empresa 

penalizada. 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Prejuízo 

orçamentário 

para a 

Administração 

Rescisão 

Contratual por 

inexecução do 

objeto; - Objeto 

mal executado 

4 1 

Fiscalização 

eficiente do 

Contrato. 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 
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acarretando 

desperdício ou 

dano ao erário. 

Corrupção dos 

agentes da 

Contratada 

- Venda de 

informações; - 

Favorecimento 

do acesso ao 

local para fins 

ilícitos 

4 1 

Reforçar as 

orientações sobre 

o Código de Ética 

que deve 

ser repassado aos 

seus funcionários 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Responsabilidade 

Solidária da 

Administração 

em Ações 

Trabalhistas 

Fiscalização 

Administrativa 

Inadequada; - 

Falta de criação 

da Conta 

Garantia. 

4 1 

- Melhorar o 

treinamento dos 

Fiscais 

Administrativos; - 

Incluir a criação 

da Conta Garantia 

no check list do 

processo. 

Equipe de planejamento/ 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Elaboração do edital/ 

Durante a vigência do 

contrato 

Fraude na 

documentação 

trabalhista 

apresentada 

Má fé da 

Empresa; - Má fé 

dos funcionários 

da Empresa 

4 2 

Treinamento sobre 

reconhecimento de 

fraudes para os 

servidores que 

participam do 

processo de 

compra 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Descumprimento 

das obrigações 

- Má fé da 

Empresa; - 
4 2 

Fiscalização ativa 

e efetiva na 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 
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trabalhistas, 

previdenciárias e 

de recolhimento 

de FGTS 

Gestão e 

Fiscalização 

administrativa 

inadequada ou 

ausente; 

conferência da 

documentação 

  

Iury Araujo Souza  

Carlos Antônio Vieira Costa 

Marcos André Melo Teixeira  
Equipe de Planejamento da Contratação 

  

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da Seção de Gestão de Contratos 

Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 08/09/2020, 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 0757063 e o código 

CRC E11A6933. 
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ANEXO I-C –Insumos Diversos 
 

Disponível no site desta corte 
 

https://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/  
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ANEXO I-D 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Diurno 
  

Salário Mínimo local (R$) 
   

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
   

  
0% 

 
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 

 

    

    
Adicional de Produtividade 

   
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 

  

    

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 
 

II.a.GRUPO A - ENCARGOS 
   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 
   

A.02 FGTS 
   

A.03 SESI/SESC 
   

A.04 SENAI/SENAC 
   

A.05 INCRA 
   

A.06 SEBRAE 
   

A.07 Salário Educação 
   

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 
  

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
   

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
   

B.04 Auxílio Doença 
   

B.05 Acidente de Trabalho 
   

B.06 Faltas Legais 
   

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 
  

B.08 Licença Paternidade 
   

TOTAL - GRUPO B 
   

II.c.GRUPO C 
   

C.01 Aviso Prévio Indenizado 
   

C.02 Indenização Adicional 
   

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 
  

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 
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C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 
  

TOTAL - GRUPO C  
   

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 
  

TOTAL - GRUPO D 
   

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 
  

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por acidente 
do trabalho   

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 
  

TOTAL - GRUPO E  
   

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente ao 
salário maternidade    

TOTAL - GRUPO F 
   

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
   

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 

    
III - INSUMOS 

   
Uniforme 

   
Manutenção e depreciação de equipamentos 

   
Auxílio alimentação  

   
Vale transporte 

   
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 

 
Adicional de Assiduidade 

   
Prêmio mensal 

   
TOTAL - INSUMOS (R$) 

   

    
IV -INTRAJORNADA 

   
TOTAL INTRAJORNADA  

  

    

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA  
 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
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Despesas Administrativas/Operacionais 
  

Lucro 
   

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 
  

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
   

COFINS 
   

PIS 
   

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
  

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
   

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

                  
, 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Noturno 
  

Salário Mínimo local (R$) 998,00  
  

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
   

  
0% 

 
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 

 
Adicional Noturno 

   
Adicional de Produtividade 

   
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 

  

    

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 
 

II.a.GRUPO A - ENCARGOS 
   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 
   

A.02 FGTS 
   

A.03 SESI/SESC 
   

A.04 SENAI/SENAC 
   

A.05 INCRA 
   

A.06 SEBRAE 
   

A.07 Salário Educação 
   

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 
  

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
   

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
   

B.04 Auxílio Doença 
   

B.05 Acidente de Trabalho 
   

B.06 Faltas Legais 
   

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 
  

B.08 Licença Paternidade 
   

TOTAL - GRUPO B 
   

II.c. GRUPO C 
   

C.01 Aviso Prévio Indenizado 
   

C.02 Indenização Adicional 
   

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 
  

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 
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C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 
  

TOTAL - GRUPO C  
   

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 
  

TOTAL - GRUPO D 
   

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 
  

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por 
acidente do trabalho   

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 
  

TOTAL - GRUPO E  
   

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente 
ao salário maternidade    

TOTAL - GRUPO F 
   

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
   

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 

    
III - INSUMOS 

   
Uniforme 

   
Manutenção e depreciação de equipamentos 

   
Auxílio alimentação  

   
Vale transporte 

   
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 

 
Adicional de Assiduidade 

   
Prêmio mensal 

   
TOTAL - INSUMOS (R$) 

   

    
IV -INTRAJORNADA 

   
TOTAL INTRAJORNADA 

  

    

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 
 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
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Despesas Administrativas/Operacionais 
  

Lucro 
   

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 
  

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
   

COFINS 
   

PIS 
   

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
  

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
   

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5,00 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

                        
, 
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UNIFORMES 

  
VIGILÂNCIA ARMADA 

FEMININO 

Item Peça 
Valor Médio Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado 
(R$) 

Valor Mensal/ Empregado 
(R$) 

1 Jaqueta  103,35 2 
  

2 Calça  55,41 4 
  

3 Camisa  44,26 8 
  

4 Fiel duplo  10,89 1 
  

5 Cinto  20,49 2 
  

6 Meias 4,30 4 
  

7 Sapato  68,67 2 
  

8 Capa de chuva  20,67 1 
  

9 Crachá 3,80 1 
  

TOTAL FEMININO (R$) 
    

MASCULINO 

Item Peça 
Valor Médio Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado 
(R$) 

Valor Mensal/ Empregado 
(R$) 

1 Jaqueta  103,35 2 
  

2 Calça  55,41 4 
  

3 Camisa  44,26 8 
  

4 Fiel duplo 10,89 1 
  

5 Cinto masculino  20,49 2 
  

6 Meias  4,30 4 
  

7 Sapato  59,87 2 
  

8 Capa de chuva 20,67 1 
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9 Crachá 3,80 1 
  

TOTAL MASCULINO (R$) 
    

MÉDIA MASCULINO/FEMININO 
(R$)     
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EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

Item Descrição Unidade 
Qtde/posto 
de 12x36h 

Qtde/vigilante 
Valor médio 
unitário (R$) 

Valor total 
(R$) 

1 Revólver calibre 38 Unid. 5,00 1,00 
  

2 Coldre de couro axilar  Unid. 20,00 10,00 
  

3 Baleiro Unid. 20,00 10,00 
  

4 
Livro de ocorrências (um por 
local) 

Unid. 4,00 4,00 
  

5 Lanterna recarregável Unid. 20,00 10,00 
  

6 
Colete Balístico nível mínimo 
de segurança II-A  

Unid. 10,00 5,00 
  

Custo Total dos Equipamentos (R$) 
   

Manutenção Mensal (R$) 
   

Depreciação Mensal (R$) 
   

Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 
   

Munição 
      

Kit bastão 
      

Total Manutenção + 
Depreciação Mensal 
(R$) 

      

MUNIÇÃO 

Item Descrição Unidade 
Qtde anual/ 

vigilante 

Qtde. mensal/ 
vigilante 

Valor médio/ 
blister (R$) 

Total 
mensal/ 

vigilante (R$) 

1 Munição calibre 38 
Blister 
c/10 

5,00 5 
  

Total Munição (R$) 
   

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS - LOCAL 

Item Descrição Unid. 
Quant./24 

meses  

Valor 
médio(R$) 

Valor total 
(R$) 

1 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 6 (seis) 
buttons - Sealmox e 
Sinimbu 

Unid. 2 
   

2 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 10 (dez) 
buttons - Nova Sede e 
Fórum 

Unid. 2 
   

Total anual 
 

Valor por posto 
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RESUMO DE CUSTOS 

MÃO DE OBRA 

Serviços Turno  Jornada 
Valor Mensal/ 

Empregado (R$) 
Valor Mensal/ 

Posto (R$) 
Empregados/ 

Posto 

Qtde. de 
Postos 

Valor Mensal 
Total (R$) 

Valor 
Anual 
(R$) 

Vigilância 
Armada 

Diurno 12x36 h  
  

2 5 

 

 

Vigilância 
Armada 

Noturno 12x36 h  
  

2 5 

 

 

TOTAL MÃO DE 
OBRA (R$)         
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Item % Fundamento 

QUADRO DE SALÁRIOS 

Metodologia de Cálculo do Adicional Noturno 

Valor do Adicional Noturno (mensal) = {[7h x (7 dias x 4,345 semanas por mês) x Adicional Noturno 

por Hora] / 2}, 

Onde: 2 = número de vigilantes. 

Adicional Noturno (por hora) = {[(Salário Base + Adicional de Periculosidade + Adicionalde 

Produtividade) / 220 h] x (25%)} 

ANEXO I-E – MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1. MÃO DE OBRA – REMUNERAÇÃO 

O valor do salário da(s) categoria(s) envolvida(s) na prestação dos serviços ora licitados 

foram definidos com base nos pisos salariais constantes na(s) Convenção(ões) Coletiva(s) de 

Trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas pertinentes, conforme 

tabelas abaixo: 

Categoria Convenção Coletiva Vigência Registro no MTE 
Dispositivo

 
(Cláusula) 

Valor (R$) 

 

 

Vigilância 01/01/2019 A 31/12/2019 AL000039/2019 Cláusula quarta 1.073,33 

(1) Adicional de Periculosidade – 30% do salário base - estabelecido conforme art. 1º da Lei 12.740, 

de 8 de dezembro de 2012, que alterou o art. 193 da CLT, regulamentado pela portaria nº 

1.885/MTE de 2 de dezembro de 2013. 

(2) Adicional de Produtividade – 6% do salário base – estabelecido conforme a Convenção Coletiva 

de Trabalho 2019/2019, Cláusula terceira. 

(3) Adicional Noturno – 25% do salário base - estabelecido conforme a Convenção Coletiva de 

Trabalho 2019/2019, Cláusula décima primeira. 

2. ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

Cálculos do Grupo A 

 

A.01 – SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 
Art. 2°, § 3º, da Lei 11.457, de 16 de 

março de 2007. 

A.02 
– FGTS 8,000% Art. 15, Lei nº 8.036/90 e Art. 7º, III, CF. 

 

A.03 – SESI/SESC 1,500% 
Art. 30, Lei 8.036, de 11 de maio de 

 1990. 

  Art. 1º, caput, Decreto-Lei 6.246, de 
A.04 – SENAI/SENAC 1,000% 1944 (SENAI) e art. 4º, caput do 

Decreto-Lei 8.621, de 1946. (SENAC). 

  Art. 1°, I, 2 c/c art. 3°, ambos do 

A.05 – INCRA 0,200% Decreto-Lei 1.146, de 31 de dezembro 
de 1970. 
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A.06 – SEBRAE 0,600% 
Art. 8º, Lei 8.029, de 12 de abril de 

1990. 

A.07 – Salário Educação 2,500% 
Art. 3º, Inciso I, Decreto 87.043, de 22 

de março de 1982. 
 

A.08 
– Riscos Ambientais do 

Trabalho – RAT x FAP 
6,000% Cálculo abaixo 

 
 

 

Total 39,800% 

 

A.08 – Riscos Ambientais do Trabalho RAT X FAP: 

A.08 = RAT x FAP, em que: 

Vigilância Armada: 

RAT – 3% Atividades de Vigilância Armada – código 8011-1/01, todos do Anexo V do Decreto nº 

3.048/1999); 

FAP – 2,000 (Padrão). 

A.08 = RAT x FAP = 3 x 2,000 = 6,000% - Vigilância Armada. Encargos do Grupo A=39,800% 

Observação: A licitante deve preencher o item A.08 das planilhas de composição de custos e formação de 

preços com o valor de seu FAP, a ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, 

mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê- lo. 

Cálculos do Grupo B 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

B.01 – 13º Salário 8,333% [(1/12)x100] = 8,333% Art. 7º, VIII, CF/88 

B.02 – Férias 8,333% [(1/12]x100] = 8,333% Art. 7º, XVII, CF/88 

 

B.03 – Aviso prévio 
1,944%

 

trabalhado 
 

 

B.04 – Auxílio 
0,222%

 

Doença 
 

 

B.05 – Acidente de 
0,051%

 

trabalho 

[(100% / 30) x 7] / 12 = 

1,944% 

 

(Benefícios de auxílio 

doença urbano/ 

População 

Economicamente Ativa 

Ocupada) / 12 = 0,222% 

{[(100% /30) x 15] / 12} x 

(nºCAT/População INSS CAT) = 

0,051% 

Item % Fundamento 
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Art. 7º, XXI, CF/88, 

477, 487 e ss. da 

CLT 

 

 

Art. 59 e 

ss. da Lei 

nº 

8.213/91 

 

 

Art. 19 a 23 da Lei 

nº 8.213/91 

B.06 – Faltas legais 0,415% 
[(100% / 30) x 1,4947] / 12

 

= 0,415% 

Art. 473 da CLT 

B.07 – Férias sobre 

licença maternidade 
0,039% 

[(8,333% x 1,416% x 4/12) 

x 100] = 0,039% 

Impacto do item 

férias sobre a 
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B.08 – Licença 

paternidade 

 

0,020% 
{[(100% /30) x 5] / 12} x 

1,416% = 0,020% 

licença 

maternidade 

Art. 7º, XIX, CF/88 e 

10, §1º, da ADCT 
 

 

Total 19,359% 

- Redução de 7 dias ou de 2h por dia para 100 % dos empregados. Percentual relativo a contrato 

de 12 (doze) meses. 

- De acordo com dados do MTPS, foram concedidos 1.462.463 benefícios de auxílio doença urbano 

no ano de 2013 em uma população de contribuintes para o INSS de 54.796.761 pessoas 

(http://www.mtps.gov.br/dados-abertos/dados-da-previdencia/previdencia-social-e- inss/boletim-

estatistico-da-previdencia-social-beps). 

- Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1,22% dos empregados. Esta taxa foi obtida pela 

proporção de acidentes de trabalho registrados, 717.911, conforme dados do Anuário Estatístico da 

Previdência Social – AEPS/2013, em relação a 58.981.000 de trabalhadores que fazem jus a emissão da 

CAT (trabalhadores com carteira assinada, outros tipos de trabalhadores e domésticas), conforme dados 

da PNAD 2013. 

- Estimativa de 1,4947 ausências por ano, de acordo com a IN 2/2008-MPOG. 

- Estimativa de 1,416% (taxa de natalidade da população brasileira/IBGE) de empregadas 

usufruindo 4 meses de licença por ano. 

- Estimativa de 1,416% (taxa de natalidade da população brasileira/IBGE) dos empregados 

usufruindo 5 dias da licença por ano. 

Cálculos do Grupo C 

 

C.01 – Aviso prévio 
0,417%

 

indenizado 
 

 

C.02 – Indenização adicional 0,286% 

{[0,05x(1/12)]x100} = 

0,417% 

 

[1/12 x 3,4275%] 

= 0,286% 

Art. 7º, XXI, 

CF/88, 477, 

487 e ss. CLT 

Art. 9º da Lei 

nº 7.238, de 

1984 

C.03 – Indenização 40% FGTS 

(100%) 

 

C.04 – Indenização 10% FGTS 

3,200% 
(1x0,40x0,08x100) = 

3,200% 

 

(1x0,10x0,08x100) = 

Art. 18, §1º da 

Lei 8.036/90 

Art. 1º da Lei 

(100%) 
0,800% 0,800% Complementar 

nº 110/01 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0786702)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 336

http://www.mtps.gov.br/dados-abertos/dados-da-previdencia/previdencia-social-e-


5 

 

 

C.05 – Abono de Férias - 1/3 

constitucional 

C.06 – Abono de Férias - 1/3 

2,778% 
[(1/3)/12x100] = 

2,778% 

 

{[(1/3)/12]x0,02x(4/12) 

Art. 7º, XVII, 

CF/88 

 

Art. 7º, XVII, 

constitucional sobre licença 

maternidade 

0,013% x100]} = 0,013% CF/88 
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Total 7,493% 

- Estimativa de que 5% (cinco por cento) dos empregados serão substituídos durante um 

ano. 

- Estimativa de que 3,4275% dos empregados receberão indenização de acordo com a média 

nacional de 12 meses (abril 2015 - março 2016) da Taxa de Rotatividade por Nível Geográfico - 

M.T.E./CAGED. 

- Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados. 

  - Contribuição de 10% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados. 

Cálculos do Grupo D 

D.01 – Encargos do Grupo A sobre os Encargos do Grupo B D.01 

= 0,398 x 0,19359 = 7,705% - Vigilância Armada; 

Cálculos do Grupo E 

 

E.01 – Inc. do FGTS 

exclusivamente sobre o 

aviso prévio indenizado. 

E.02 – FGTS sobre 

afastamento superior a 15 

dias por acidente de 

0,033% 
A.02 x C.01 = 

(0,08x0,00417)x100 = 

0,033% 

 

A.02 x B.05 = 

0,004% (0,08x0,051)x100 = 

0,004% 

Súmula nº 305 do 

TST 

 

 

Lei 8.036, de 

1990, art. 15, §5º 

 

 

 

 

 

 

E.02 - Estimativa de que 8% (oito por cento) dos empregados sofrem acidentes durante o ano, com 

ausência média de 30 dias durante o ano. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 

dias restantes do afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05. 

Cálculos do Grupo F 

F.01 – Encargos do Grupo A sobre salário maternidade 

F.01 = (Encargos Grupo A) x 4/12 x 2%, em que: 

Encargos do Grupo A = 0,3980; 

4/12 = período de 4 meses de licença em um ano; 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

trabalho.  

E.03 – FGTS sobre abono  A.02 x C.05 = 
Lei 8.036, de 

de Férias - 1/3 
constitucional. 

0,222% (0,08x0,02778)x100 = 
1990, art. 15, §5º

 

0,222% 

Total 0,260%  
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2% = Estimativa de que 2% dos empregados usufruirão da licença maternidade de 4 meses em um ano. 

F.01 = 0,39800x(4/12)x(2/100) = 0,265% para os postos de Vigilância Armada. 
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Total Encargos Sociais 

 Item Encargo (%) 

TOTAL - GRUPO A  39,800% 

TOTAL - GRUPO B  19,359% 

TOTAL - GRUPO C  7,493% 

TOTAL - GRUPO D  7,705% 

TOTAL - GRUPO E  0,260% 

TOTAL - GRUPO F  0,265% 
 

 

3. INSUMOS: 

Uniformes: Os valores dos uniformes foram baseados em pesquisas de mercado. 

Munição: Os valores das munições foram baseados em pesquisas de mercado. 

Vale refeição: O valor do vale refeição foi calculado de acordo com a convenção coletiva 

de trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas envolvidas na 

prestação dos serviços ora licitados. 
 

 

 

Onde: 22 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados no mês. Onde: 15 é o 

número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados com escala 

  de 12x36 no mês.  

Obs.: O parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Segunda da CCT determina que 80% da despesa com vale 

refeição deve ser custeado pela empresa e 20% pelo empregado. 

Vale transporte: O vale transporte foi baseado no preço da passagem, trajeto deida e volta 

residência/unidade do TRE-AL. 

 

Dedução legal do vale transporte: O valor da dedução do vale transporte está de acordo 

com o art. 4º, parágrafo único da Lei 7.418, de 16 de dezembro de 1985 (desconto máximo de 6% 

do salário-base). 

Manutenção de Equipamentos: O valor do insumo Manutenção de Equipamentos foi obtido 

adotando-se a metodologia das Tabelas de Composições de Preços para Orçamentação, publicação da 

Editora Pini, para equipamentos de pequeno porte (aproximadamente 1,5HP), com utilização, em média, de 

83h/mês, em conjunto com o Manual de Custos Rodoviários do DNIT, Volume 1, de 2003: 

M= k x 83 x V0/VU, onde: 

Vale transporte (12x36h) = 365/12/2xVTx2 

Vale refeição (12x36h) = valor diário x 15 

Vale refeição = valor diário x 22 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 74,881% 
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Metodologia de Cálculo do Adicional Assiduidade 

Valor fixo estabelecido pela convenção = R$ 103,43 (recebido quando da concessão das férias, 

caso o empregado não tenha faltado sem justificativa) 

Valor mensal = R$ 103,43 / 12 meses = R$ 8,62 

M = custo de manutenção mensal 

K = 0,6 (conforme adotado pelo Sicro2 /DNIT – Manual de Custos Rodoviários – 

Volume 1, página 83); 

VU = Vida Útil = 10.000 horas 

V0 = Valor de aquisição do equipamento Assim: 

Manutenção Mensal = Valor total dos equipamentos (ANEXO IV)x0,5% a.m.; 

Depreciação de Equipamentos: Para o cálculo do insumo Depreciação de 

Equipamentos, adotou-se vida útil de 8 anos e valor residual de 20%, com base no Manual de Custos 

Rodoviários do DNIT, volume 1, de 2003. 

Assim: 

Depreciação Mensal = [Valor total dos equipamentos x (1,00-0,20)]/(12x8); 

Prêmio mensal: R$ 25,00 (vinte e cinco reais), estabelecido conforme a Convenção Coletiva 

de Trabalho 2018/2018, Cláusula décima primeira, Parágrafo Primeiro. 

 

Adicional de Assiduidade – R$ 8,62 (oito reais e sessenta e dois centavos) – estabelecido conforme a 

Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019, Cláusula décima quinta. 

 

4. Intrajornada: (para escala 12x36h) 

Intrajornada: O intervalo intrajornada poderá ser reduzido na CCT para no mínimo 30 

minutos. Se a CCT não dispuser, o intervalo da intrajornada será de 1 hora. 

 

Observação: A licitante deve preencher o item intrajornada com o valor do custo por ela apurado, 

para a indenização do profissional. 

5. LUCRO E DESPESAS INDIRETAS E TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

Lucro e Despesas Indiretas – LDI: 

Para fins de estimativa da CONTRATANTE, em Lucro e Despesas Indiretas - LDI, foram 

consideradas as despesas administrativas e operacionais (5%) e a margem de lucro (10%). 

Obs.: Eventuais custos não previstos expressamente na memória de cálculo devem ser 

cobertos pelo LDI (Lucro e Despesas Indiretas). 

Tributação sobre Faturamento 

Intrajornada = ((valor total de remuneração)/220)x meia ou uma horax7x4,345/2*1,6 

Onde: 2 = número de empregados de um posto. 
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Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributação de Lucro 

PRESUMIDO. A licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha com base no regime 

de tributação ao qual estará submetida durante a execução docontrato. 
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Vigilância Armada 

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 

 PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

Jornada 12x36 h 

Turno 

Salário Mínimo local (R$) 

 
Salário base 

Adicional de Periculosidade  
% 

periculosidade 

 

30% 

Adicional Noturno 

Adicional de Produtividade 6% 

 

 

 GRUPO A - ENCARGOS  

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 

A.02 FGTS 

A.03 SESI/SESC 

A.04 SENAI/SENAC 

A.05 INCRA 

A.06 SEBRAE 

A.07 Salário Educação 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 

 TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS  

 GRUPO B  

B.01 13º Salário 

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 

B.04 Auxílio Doença 

B.05 Acidente de Trabalho 

B.06 Faltas Legais 

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 

 B.08 Licença Paternidade  

 TOTAL - GRUPO B  

 GRUPO C  

C.01 Aviso Prévio Indenizado 

C.02 Indenização Adicional 

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

(R$) 
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do FGTS) 
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TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 

III - INSUMOS 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição 

de 10% do FGTS) 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 

maternidade 
 

TOTAL - GRUPO C 

GRUPO D 
 

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 

TOTAL - GRUPO D 

GRUPO E 
 

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 

afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 

trabalho 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 

TOTAL - GRUPO E 

GRUPO F 
 

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 

constantes da base de cálculo referente ao salário 

maternidade 
 

TOTAL - GRUPO F 
 

 

Uniforme 

Auxílio alimentação 

Vale transporte 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 

Manutenção e depreciação de equipamentos 

Vigilância Armada 
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IV - INTRAJORNADA 

Adicional de Assiduidade Prêmio 

mensal 

 

 

 

Intrajornada 

 TOTAL INTRAJORNADA (R$) 

TOTAL - INSUMOS (R$) 
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TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + 

INTRAJORNADA (R$) 

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

 

Despesas Administrativas/Operacionais 

 Lucro  

 

ISS 

COFINS 

PIS 

 

 

Quantidade de empregados no posto 

 

 

PLANILHA DE PREÇOS DE UNIFORMES 

VIGILÂNCIA 

ARMADA 

FEMININO 

Item Peça 
Valor Médio 

Unitário (R$) 

Qtde. 

Anual 

Valor Anual/ 

Empregado (R$) 

Valor Mensal/ 

Empregado (R$) 
 

1 Jaqueta 2 

2 Calça 4 

3 Camisa 8 

 PREÇO MENSAL POR POSTO (R$)  

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

Vigilância Armada 

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
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4 Fiel duplo 8 

5 Cinto 2 

6 Meias 4 

7 Sapato 2 

8 Capa de chuva 1 

9 Crachá 1 
 

 TOTAL FEMININO (R$) 
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Manutenção Mensal (R$) 

 

VIGILÂNCIA 

ARMADA 

MASCULINO 

Item Peça 
Valor Médio 

Unitário (R$) 

Qtde. 

Anual 

Valor Anual/ 

Empregado (R$) 

Valor Mensal/ 

Empregado (R$) 
 

1 Jaqueta 2 

2 Calça 4 

3 Camisa 8 

4 Fiel duplo 8 

5 Cinto masculino 2 

6 Meias 4 

7 Sapato 2 

8 Capa de chuva 1 

9 Crachá 1 

TOTAL MASCULINO (R$) 

MÉDIA MASCULINO/FEMININO (R$) 

 

PLANILHA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS 

EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA 

ARMADA 

 

Item 

 

Descrição 

Valor 

Unidade  
Qtde./posto Qtde./ médio 

de 12h vigilante unitário 
(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

 

1 Revólver calibre 38 Unid. 1,00 0,50 

2 Coldre de couro axilar Unid. 1,00 0,50 

3 Baleiro Unid. 1,00 0,50 

4 Livro de ocorrências Unid. 1,00 0,50 

5 Lanterna recarregável Unid. 1,00 0,50 

6 Colete Balístico - nível mínimo II-A Unid. 2,00 1,00 

 

Manutenção Mensal (R$) 

Depreciação Mensal (R$) 

 Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 

Custo Total dos Equipamentos (R$) 
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MUNIÇÃ

O 

 

Item 

 

Descrição 

Qtde. 

Unidade anual/ 

vigilante 

Qtde. 

mensal/ 

vigilante 

Valor Total 

médio/   mensal/ 

blister vigilante 

(R$) (R$) 

1 Munição calibre 38 
Blister

 
c/10 

1,00 0,083333333 

 

 

 

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS 

MÃO DE OBRA 

 

Serviços 

 

Turno Jornada 

Valor 

Mensal/ 

Empregado 

(R$) 

 

Empregados/Posto 

Qtde. Valor 

de Mensal  
Valor 

Postos Total (R$) 
Anual (R$)

 

Vigilância 

Armada 

Vigilância 

Armada 

Diurno 
12x36 

2 5 

h 

Noturno 
12x36 

2 5 

h 

Total Munição (R$) 
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TOTAL MÃO DE OBRA (R$) 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº xx/2020 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  
E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não 
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ANEXO III 
Minuta de Contrato 

 
CONTRATO Nº XX/2020 

Processo nº 0001437-74.2020.6.02.8000 
 

MINUTA 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
E A EMPRESA _________.  

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu 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 neste Município, e a empresa __________, situada na _______________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por _____________, portador da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, 
residente e domiciliado à Rua _______________, resolvem celebrar o presente contrato de 
prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e 
no Edital do Pregão Eletrônico n° xx/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 
de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Lei nº 7.102/1983, a Portaria nº 
3.233/2012 da  Direção Geral do Departamento de Polícia Federal, a Portaria nº 213/2017 da 
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão e, no que 
couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos 
omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br 
. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço continuado de 
Vigilância Armada nas dependências dos imóveis localizados no município de Maceió-
 Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos e 
materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão Eletrônico nº xx/2020 e 
seus anexos. 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0786702)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 353

http://www.tre-al.gov.br/


20 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 
xx/2020. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor global do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ ___________ 
(______________________), conforme proposta constante nos autos e de acordo 
com a tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL 
UNITÁRIO DOS 

DO POSTO 

QUANTIDADE 
DE POSTOS  

VALOR TOTAL 
MENSAL DOS 

POSTOS 

VALOR TOTAL ANUAL 
DOS POSTOS 

1 Posto de Vigilância Armada 

Diurno 
R$  R$  R$  

2 Posto de Vigilância Armada 
Noturno 

R$    R$ R$  

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO  

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

  Pela execução do serviço o TRE/AL pagará à Contratada o valor constante em 
sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo, no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados da data do atesto do fiscal do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atesto na nota fiscal pela fiscalização ocorrerá no prazo de até 07 
(sete) dias úteis. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para fazer jus ao pagamento pelos serviços efetivamente 
realizados, a Contratada deverá encaminhar ao TRE/AL, os seguintes documentos: 

a) nota fiscal; 

b) prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução Normativa SRF n.º 1540, 
de 05 de janeiro de 2015 (simples nacional), se for o caso; 

c) certificado de regularidade do FGTS (CRF); 

d) certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da 
União; 

e) certidão negativa de débitos trabalhistas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Caso a contratada não encaminhe os documentos elencados no 
item anterior, será notificada para apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao 
Contratante responsabilidade pelo atraso no pagamento. 
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PARÁGRAFO QUARTO -  O CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos quais 
deva constar o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial 
apresentada por ocasião da licitação, e na nota de empenho. 

PARÁGRAFO QUINTO -  O pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação 
qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade aplicada. 

 
PARÁGRAFO SEXTO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 

 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta 
dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 - Natureza da 
Despesa n° 33.90.37 (Locação de Mão de Obra). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 A contratada se obriga a:  

 

a) para todos os efeitos legais, responsabilizar-se perante o órgão contratante e 
terceiros, pelos atos e omissões praticados por seus empregados no desempenho de 
suas funções; 

b) comprovar a formação técnica específica da mão de obra oferecida, por meio de 
Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedido por instituição devidamente 
habilitada e reconhecida; 

c) implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, 
a mão de obra nos respectivos Postos de Vigilância contratados; 

d) informar, em tempo hábil, qualquer motivo que atrase ou a impeça de assumir o 
posto conforme o estabelecido; 

e) fornecer uniformes e equipamentos à mão de obra envolvida, conforme a descrição 
e quantidades estipuladas no Anexo I-C do Edital; 
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f) apresentar à Administração a relação de armas e cópias autenticadas dos 
respectivos Registro de Arma e Porte de Arma, que serão utilizadas pela mão de obra 
alocada nos postos; 

g) fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no momento da 
implantação dos postos; 

h) oferecer munição de procedência direta de fabricante, não sendo permitido em 
hipótese alguma o uso de munições recarregadas; 

i) prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos postos, nos 
regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

j) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão de obra oferecida 
para atuar nas instalações da Administração; 

k) efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter imediato, em eventual 
ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

l) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a 
eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que a mão de 
obra que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida 
ou retorne às instalações; 

m) atender de imediato às solicitações de substituição da mão de obra, qualificada ou 
entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

n) instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive no que se refere ao cumprimento das Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho; 

o) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada nos postos das 
instalações onde houver prestação dos serviços; 

p) inspecionar os postos, por meio de seus supervisores, no mínimo 1 (uma) vez por 
semana, em dias e períodos (diurno das 7h/15h e noturno das 15h/23h) alternados; e 

q) cientificar seus vigilantes de que a arma deverá ser utilizada somente em legítima 
defesa, própria ou de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio da Administração, 
após esgotados todos os outros meios para a solução de eventual problema. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
objeto deste Contrato. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 
ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
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PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos 
de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-
CNJ.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 

a)  efetuar o pagamento, de acordo com as condições de preço e prazo estipuladas 
neste instrumento contratual; 

b) promover, em conformidade com os artigos 66 e 67 da Lei n. 8.666/93 e alterações 
posteriores, o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato a partir da 
data inicial de vigência deste, por intermédio de servidor especialmente designado 
para esse fim, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, o qual deverá anotar, em 
registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à Contratada a ocorrência de 
qualquer fato que, a seu critério, exija medidas corretivas por parte da mesma; 

c)  orientar os empregados sobre os programas sustentáveis existentes no TRE/AL;  

d) comunicar prontamente à Contratada toda e qualquer anormalidade verificada que 
interfira na execução do Contrato, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo 
hábil;  

e)  permitir aos empregados da Contratada, que estejam devidamente identificados, 
acesso às suas dependências, possibilitando-lhes o desempenho de suas atribuições; e 

f) determinar, ante a especificidade da contratação, que sua fiscalização seja exercida 
obrigatoriamente por servidor ocupante do cargo de Agente de Segurança. 

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS 

 

 Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de obrigações trabalhistas 
nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 05/2017 e  do respectivo Caderno de 
Logística editado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento dos 
encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas do valor 
mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária oficial, 
bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante autorização 
do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 
valores das seguintes previsões: 

a) 13º (décimo terceiro) salário; 
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b) férias e um terço constitucional de férias; 

c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

d) impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

PARÁGRAFO QUARTO -   O Contratante firmará/manterá acordo de cooperação com 
instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito 
vinculada; 

PARÁGRAFO QUINTO - A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o Contratante 
e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

a)  Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária oficial, de 
abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no nome da 
empresa; 

b) Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, de 
termo específico da instituição financeira oficial que permita o Contratante ter acesso 
aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização 
da Administração. 

PARÁGRAFO SEXTO -  O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança 
ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior rentabilidade. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 
mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser 
pago diretamente à empresa; 

PARÁGRAFO OITAVO -  Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles 
previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP. 

PARÁGRAFO NONO -  Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização para a 
criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 05/2017-SEGES/MP. 

PARÁGRAFO DEZ - A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para utilizar 
os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos 
empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes condições: 

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 
devidos; 
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando 
dos gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 
c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando 
da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 
d) ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 
e) o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, 
por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários 
relativos ao serviço contratado. 

PARÁGRAFO ONZE - Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de 
eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do 
Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos comprobatórios da 
ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. 
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PARÁGRAFO DOZE -  O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 
indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, 
encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de 
cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da 
empresa. 

PARÁGRAFO TREZE -  A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar que a 
movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente  dos 
trabalhadores favorecidos. 

PARÁGRAFO CATORZE -   A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo 
máximo de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação 
das obrigações trabalhistas. 

PARÁGRAFO QUINZE  O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 
Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da 
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de 
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor anual da contratação, a CONTRATADA que: 

a)  apresentar documentação falsa; 
b) fraudar a execução do contrato; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
d) cometer fraude fiscal; ou 
e) fizer declaração falsa. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Para os fins da alínea “c” do caput desta Cláusula, reputar-se-ão 
inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666/1993. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, 
de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha 
na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a 
ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as 
multas definidas nos itens e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por prazo não superior a 
dois anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 
ou 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º 
da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - .Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 
CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

PARÁGRAFO QUARTO -  No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá ser 
sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO -   Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a 
CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 12, 
respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e alcançar o total de 
20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação será reiniciada a cada 
renovação de contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO - Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a CONTRATADA: 

a). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5 
(cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte 
por cento) do valor anual do contrato. 

PARÁGRAFO OITAVO -  Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7 
(sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

PARÁGRAFO NONO -  No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) 
do valor anual do contrato. 

PARÁGRAFO DEZ -   O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela Administração, 
nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou inexecução total do 
objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica. 

PARÁGRAFO ONZE -   Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a 
Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

  

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 
CORRESPONDÊNCIA 
% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 

4 5 3% 

5 8 4% 
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6 10 5% 

  

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir a presença de empregado não 
uniformizado ou com uniforme manchado, 
sujo, mal apresentado e/ou 
sem crachá. 

1 
Por empregado e 
por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação para a 
execução dos serviços 

1 
Por empregado e 
por dia 

3 

Executar serviço incompleto, de baixa 
qualidade, paliativo, substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de  
providenciar recomposição  omplementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação falsa de serviço ou 
substituir material ou equipamento licitado 
por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo por motivo 
de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais. 

5 Por dia e por posto 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa 
ou dolo de seus agentes. 

3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da  CONTRATANTE 
para fins diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado 
pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar ou que cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências da CONTRATANTE 
quaisquer equipamentos ou materiais, 
previstos em contrato, sem autorização 
prévia do responsável. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

11 
Retirar empregados ou encarregados do 
serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 
por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 
Registrar e controlar, diariamente, 
a assiduidade e a pontualidade de 
seu pessoal. 

1 
Por empregado e 
por dia 

13 
Substituir empregado que tenha 
conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

1 
Por empregado e 
por dia 

14 
Manter a documentação de 
habilitação atualizada. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

15 
Cumprir horário estabelecido pelo 
contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 
Por dia de 
ocorrência e por 
posto 

16 Cumprir determinação da 1 Por ocorrência 
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FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 

17 
Cumprir determinação formal ou 
instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO 

2 Por ocorrência 

18 
Efetuar a reposição de empregados 
faltosos. 

2 
Por empregado e 
ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de salários, 
vales transporte, vales refeição, 
seguros, encargos fiscais e sociais, 
como recolhimentos das 
contribuições sociais da Previdência 
Social ou do FGTS, bem como arcar 
com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à 
execução do contrato nas datas 
avençadas. 

6 

Por mês de 
ocorrência do não 
pagamento de 
quaisquer dos 
benefícios 

20 
Entregar o uniforme aos 
empregados na periodicidade 
definida no edital. 

1 
Por empregado e 
por dia de atraso 

21 
Manter sede, filial ou escritório de 
atendimento na cidade local de 
prestação dos serviços. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

22 

Apresentar, quando solicitado, 
documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária e outros documentos 
necessários à comprovação do 
cumprimento dos demais encargos 
trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 
por dia 

23 

Creditar os salários nas contas 
bancárias dos empregados, em 
agências localizadas na cidade local 
da prestação dos serviços ou em 
outro definido pela Administração. 

1 
Por ocorrência e 
por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso ou 
incompleta a documentação 
exigida na Cláusula Nona - DA 
FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
FISCAL, TRABALHISTA E  
PREVIDENCIÁRIA deste contrato. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

25 

Entregar ou entregar com atraso os 
esclarecimentos formais solicitados 
para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a 
análise da documentação exigida 
por força do contrato. 

2 
Por ocorrência e 
por dia 

26 
Manter em estoque equipamentos 
discriminados em contrato, para 
uso diário. 

2 
Por item e por dia 
de 
indisponibilidade 

27 
Impor penalidades, em no máximo 
15 (quinze) dias da ocorrência, aos 
empregados que se negarem a 

2 
Por empregado e 
por ocorrência 
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utilizar os equipamentos 
adequadamente. 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do 
contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente 
notificada pela unidade 
fiscalizadora 

3 
Por item e por 
ocorrência 

29 

Substituir os equipamentos que 
apresentarem defeitos e/ou 
apresentarem rendimento 
insatisfatório em até 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas da 
comunicação da CONTRATANTE. 

2 
Por equipamento e 
dia de atraso 

30 

Cumprir pontos da política de 
sustentabilidade do TRE-AL 
(principalmente separação de 
resíduos, reciclagem e economia de 
água/energia). 

3 
P o r ocorrência 
apontada 

31 
A tender normas sobre saúde, 
higiene e segurança do trabalho. 

6 
P o r ocorrência 
apontada 

PARÁGRAFO DOZE - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 
CONTRATADA: 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, 
a diferença será descontada da garantia contratual. 

b) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial. 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida 
ativa. 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 
solicitação da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TREZE - O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais 
previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, 
nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO CATORZE -. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO QUINZE -  O  contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a execução, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada 
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
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PARÁGRAFO DEZESSEIS -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE -   Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 

 
PARÁGRAFO DEZOITO -   O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO DEZENOVE -  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO VINTE -  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 VINTE E UM -   A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO VINTE E DOIS -.  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. 
 
PARÁGRADO VINTE E TRÊS -  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 DEZ- DA VIGÊNCIA 
 

 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura, 
com eficácia legal com a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme contido no art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caráter excepcional, mediante autorização da autoridade 
superior, e devidamente justificada, o prazo de vigência do Contrato poderá ser prorrogado 
em até 12 (doze) meses, conforme faculta o art. 57, §4º da Lei n. 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

 
CLÁUSULA ONZE  – DA RESCISÃO 

 

  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 

haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

 
CLÁUSULA DOZE  - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, 
nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes. 

 

CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 E À PROPOSTA DE 
PREÇO DA CONTRATADA 
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             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 
Eletrônico nº XX/2020 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a 
integrá-lo, independentemente de transcrição.  

 
CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 

  
 Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 
por igual período, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de 
garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do 
Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de pagamento dos 
empregados da Contratada que venham a participar da execução dos serviços contratados, 
nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do Contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas 
pela Contratada. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem 
expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 22.2 acima. 

PARÁGRAFO QUARTO -  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato 
por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

PARÁGRAFO QUINTO - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 
promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666/1993. 

PARÁGRAFO SEXTO -  Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas 
as cláusulas do Contrato; 

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração não 
comunique a ocorrência de sinistros. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 
 

 
CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
 

       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 
      E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
 

 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 

Pela Empresa 
 

Representante da empresa 
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ANEXO IV 

 
PLANILHAS PREENCHIDAS COM O VALOR ESTIMADO 

ANEXO I-D 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Diurno 
  

Salário Mínimo local (R$) 998,00  
  

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
  

1.073,33 

  
0% 0 

Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 322,00 

   
0 

   
0 

Adicional de Produtividade 
  

64,40 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 
 

1.459,73 

    
II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 

 
II.a.GRUPO A - ENCARGOS 

   
A.01 SEGURIDADE SOCIAL 

 
20,000% 291,94 

A.02 FGTS 
 

8,000% 116,77 

A.03 SESI/SESC 
 

1,500% 21,89 

A.04 SENAI/SENAC 
 

1,000% 14,59 

A.05 INCRA 
 

0,200% 2,91 

A.06 SEBRAE 
 

0,600% 8,75 

A.07 Salário Educação 
 

2,500% 36,49 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 87,58 

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
 

39,800% 580,92 

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
 

8,333% 121,64 

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
 

8,333% 121,64 

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
 

1,944% 28,38 

B.04 Auxílio Doença 
 

0,222% 3,24 

B.05 Acidente de Trabalho 
 

0,051% 0,74 

B.06 Faltas Legais 
 

0,415% 6,06 

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,57 

B.08 Licença Paternidade 
 

0,020% 0,28 

TOTAL - GRUPO B 
 
19,359% 282,55 

II.c.GRUPO C 
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C.01 Aviso Prévio Indenizado 
 

0,417% 6,08 

C.02 Indenização Adicional 
 

0,286% 4,16 

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 3,200% 46,71 

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 40,54 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 0,013% 0,19 

TOTAL - GRUPO C  
 

6,693% 97,68 

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 112,46 

TOTAL - GRUPO D 
 

7,705% 112,46 

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,48 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por 
acidente do trabalho 

0,004% 0,05 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,24 

TOTAL - GRUPO E  
 

0,260% 3,77 

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente ao 
salário maternidade  

0,265% 3,87 

TOTAL - GRUPO F 
 

0,265% 3,87 

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 
74,081% 1.081,25 

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.540,98 

    

III - INSUMOS 
   

Uniforme 
  

83,71 

Manutenção e depreciação de equipamentos 
  

141,36 

Auxílio alimentação  
  

235,80 

Vale transporte 
  

109,50 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) -64,40 

Adicional de Assiduidade 
  

8,62 

Prêmio mensal 
  

25,00 

TOTAL - INSUMOS (R$) 
  

539,59 

    
IV -INTRAJORNADA 

  
161,45 

TOTAL INTRAJORNADA  
 

161,45 
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TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA  3.242,01 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
  

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 162,10 

Lucro 
 

10,00% 324,20 

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 486,30 

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
 

5,00% 204,07 

COFINS 
 

3,00% 122,44 

PIS 
 

0,65% 26,53 

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 353,04 

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
 

4.081,35 

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
  

8.162,70 

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

489.761,90 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Noturno 
  

Salário Mínimo local (R$) 998,00  
  

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
  

1.073,33 

  
0% 

 
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 322,00 

Adicional Noturno 
  

176,58 

Adicional de Produtividade 
  

64,40 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 
 

1.636,31 

    

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 
 

II.a.GRUPO A - ENCARGOS 
   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 
 

20,000% 327,26 

A.02 FGTS 
 

8,000% 130,90 

A.03 SESI/SESC 
 

1,500% 24,54 

A.04 SENAI/SENAC 
 

1,000% 16,36 

A.05 INCRA 
 

0,200% 3,27 

A.06 SEBRAE 
 

0,600% 9,81 

A.07 Salário Educação 
 

2,500% 40,90 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 98,17 

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
 

39,800% 651,21 

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
 

8,333% 136,35 

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
 

8,333% 136,35 

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
 

1,944% 31,81 

B.04 Auxílio Doença 
 

0,222% 3,63 

B.05 Acidente de Trabalho 
 

0,051% 0,83 

B.06 Faltas Legais 
 

0,415% 6,79 

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,64 

B.08 Licença Paternidade 
 

0,020% 0,32 

TOTAL - GRUPO B 
 
19,359% 316,72 

II.c. GRUPO C 
   

C.01 Aviso Prévio Indenizado 
 

0,417% 6,81 

C.02 Indenização Adicional 
 

0,286% 4,67 

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 3,200% 52,36 

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 45,45 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0786702)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 371



38 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 0,013% 0,21 

TOTAL - GRUPO C  
 

6,693% 109,50 

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 126,07 

TOTAL - GRUPO D 
 

7,705% 126,07 

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,54 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por 
acidente do trabalho 

0,004% 0,06 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,63 

TOTAL - GRUPO E  
 

0,260% 4,23 

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente ao 
salário maternidade  

0,265% 4,34 

TOTAL - GRUPO F 
 

0,265% 4,34 

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 
74,081% 1.212,07 

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.848,38 

    
III - INSUMOS 

   
Uniforme 

  
83,71 

Manutenção e depreciação de equipamentos 
  

141,36 

Auxílio alimentação  
  

235,80 

Vale transporte 
  

109,50 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) -64,40 

Adicional de Assiduidade 
  

8,62 

Prêmio mensal 
  

25,00 

TOTAL - INSUMOS (R$) 
  

539,59 

    
IV -INTRAJORNADA 

  
180,98 

TOTAL INTRAJORNADA 
 

180,98 

    

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 3.568,94 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
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Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 178,45 

Lucro 
 

10,00% 356,89 

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 535,34 

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
 

5,00% 224,65 

COFINS 
 

3,00% 134,79 

PIS 
 

0,65% 29,20 

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 388,64 

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
 

4.492,92 

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
  

8.985,84 

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5,00 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

539.150,30 
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UNIFORMES 

  
VIGILÂNCIA ARMADA 

FEMININO 

Item Peça 
Valor Médio Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado 
(R$) 

Valor Mensal/ Empregado 
(R$) 

1 Jaqueta  103,35 2 206,70 17,23 

2 Calça  55,41 4 221,64 18,47 

3 Camisa  44,26 8 354,08 29,51 

4 Fiel duplo  10,89 1 10,89 0,91 

5 Cinto  20,49 2 40,98 3,42 

6 Meias 4,30 4 17,20 1,43 

7 Sapato  68,67 2 137,34 11,45 

8 Capa de chuva  20,67 1 20,67 1,72 

9 Crachá 3,80 1 3,80 0,32 

TOTAL FEMININO (R$) 
  

1.013,30 84,44 

MASCULINO 

Item Peça 
Valor Médio Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado 
(R$) 

Valor Mensal/ Empregado 
(R$) 

1 Jaqueta  103,35 2 206,70 17,23 

2 Calça  55,41 4 221,64 18,47 

3 Camisa  44,26 8 354,08 29,51 

4 Fiel duplo 10,89 1 10,89 0,91 

5 Cinto masculino  20,49 2 40,98 3,42 

6 Meias  4,30 4 17,20 1,43 

7 Sapato  59,87 2 119,74 9,98 

8 Capa de chuva 20,67 1 20,67 1,72 
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9 Crachá 3,80 1 3,80 0,32 

TOTAL MASCULINO (R$) 
  

995,70 82,98 

MÉDIA MASCULINO/FEMININO 
(R$)   

1.004,50 83,71 
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EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

Item Descrição Unidade 
Qtde/posto 
de 12x36h 

Qtde/vigilante 
Valor médio 
unitário (R$) 

Valor total 
(R$) 

1 Revólver calibre 38 Unid. 5,00 1,00 3.268,41 3.268,41 

2 Coldre de couro axilar  Unid. 20,00 10,00 92,60 926,00 

3 Baleiro Unid. 20,00 10,00 12,90 129,00 

4 
Livro de ocorrências (um por 
local) 

Unid. 4,00 4,00 6,01 24,04 

5 Lanterna recarregável Unid. 20,00 10,00 51,08 510,80 

6 
Colete Balístico nível mínimo 
de segurança II-A  

Unid. 10,00 5,00 976,00 4.880,00 

Custo Total dos Equipamentos (R$) 
  

9.738,25 

Manutenção Mensal (R$) 
  

48,69 

Depreciação Mensal (R$) 
  

81,15 

Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 
  

129,84 

Munição 
     

0,27 

Kit bastão 
     

11,25 

Total Manutenção + 
Depreciação Mensal 
(R$) 

     
141,36 

MUNIÇÃO 

Item Descrição Unidade 
Qtde anual/ 

vigilante 

Qtde. mensal/ 
vigilante 

Valor médio/ 
blister (R$) 

Total 
mensal/ 

vigilante (R$) 

1 Munição calibre 38 
Blister 
c/10 

5,00 5 31,80 0,27 

Total Munição (R$) 
  

0,27 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS - LOCAL 

Item Descrição Unid. 
Quant./24 

meses  

Valor 
médio(R$) 

Valor total 
(R$) 

1 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 6 (seis) 
buttons - Sealmox e 
Sinimbu 

Unid. 2 
 

675,00 1.350,00 

2 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 10 (dez) 
buttons - Nova Sede e 
Fórum 

Unid. 2 
 

675,00 1.350,00 

Total anual 2.700,00 

Valor por posto 11,25 
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RESUMO DE CUSTOS 

MÃO DE OBRA 

Serviços Turno  Jornada 
Valor Mensal/ 

Empregado (R$) 

Valor 
Mensal/ 

Posto (R$) 

Empregados/ 
Posto 

Qtde. de 
Postos 

Valor Mensal 
Total (R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Vigilância 
Armada 

Diurno 12x36 h  4.081,35 8.162,70 2 5 
40.813,49 

489.761,90 

Vigilância 
Armada 

Noturno 12x36 h  4.492,92 8.985,84 2 5 
44.929,19 

539.150,30 

TOTAL MÃO 
DE OBRA (R$)       

85.742,68 1.028.912,20 
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Tabela - Comparação preços TRE x Limites da Portaria SeGes/MP 17/05/2017 

 

Número de 
postos 

Valor Limite – mínimo 
(R$/posto) 

Valor Limite – máximo 
(R$/posto) 

Valor Mínimo 
(R$) 

Valor Máximo 
(R$) 

Posto 12x36 
Diurno  

5,00  7.742,78  8.413,89  38.713,90  42.069,45  

Posto 12x36 
Noturno  

5,00  8.736,68  9.494,54  43.683,40  47.472,70  

 TOTAL MENSAL PORTARIA (R$)   
 

82.397,30  89.542,15  

 TOTAL MENSAL TRE (R$)   
  

85.742,68  

 

   
VALOR MENSAL DO POSTO - VIGILÂNCIA DIURNA 12 x 36  

Órgão (R$) ANO 

Ministério Segurança Pública - AL 6.517,50 2018 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM ALAGOAS 8.111,74 2018 

TCU/Alagoas 8.057,76 2019 

Codevasf - Penedo/AL 7.669,56 2018 

MÉDIA 7.589,14 
 

   

   
VALOR MENSAL DO POSTO - VIGILÂNCIA NOTURNA 12 x 36 

Órgão (R$) ANO 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM ALAGOAS 9.820,20 2018 

Ministério Segurança Pública - AL 7.639,00 2018 

TCU/Alagoas 8.884,48 2019 

Codevasf - Penedo/AL 8.712,67 2018 

MÉDIA 8.764,09 
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Serviços Jornada Turno Adicional de Insalubridade 

  Vigilância Armada 44 h Diurno 0% 

  

 

12x36 h Noturno 10% 

  

 

20 h 

 

20% 

  

   

40% 
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ANEXO V 

                                   RESOLUÇÃO Nº 15.559/2014 do TRE/AL 

         (18/12/2014) 

Institui o Código de Ética dos servidores do Poder Judiciário Eleitoral de Alagoas. 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37da Constituição Federal de 1988, nos artigos 116 e 117 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999; 

CONSIDERANDO o contido no Procedimento Administrativo nº 17.291/2014; 

CONSIDERANDO que a missão institucional do Poder Judiciário Eleitoral, consistente em garantir a 
legitimidade do processo eleitoral, exige que seus servidores atuem com conduta ética compatível 
com a prestação do serviço público; 

CONSIDERANDO, por fim, a decisão do Pleno Administrativo, 

RESOLVE APROVAR O PRESENTE 

CÓDIGO DE ÉTICA 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º Fica instituído o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
(TRE-AL), que estabelece os princípios e normas de conduta ética, sem prejuízo da observância dos 
demais deveres e proibições legais e regulamentares. 

§ 1º Os princípios e normas de conduta ética contidos neste Código aplicam-se: 

I – a todos os servidores do quadro do TRE-AL, incluídos os efetivos e os ocupantes de cargo e 
função comissionada, lotados no Tribunal ou em Cartórios Eleitorais; 

II – a todos os servidores de outros órgãos lotados no TRE-AL, incluídos os removidos, requisitados, 
cedidos e os em exercício provisório; 

III – aos estagiários e aos agentes particulares à disposição do TRE-AL, incluídos os empregados das 
empresas contratadas; 

IV – aos colaboradores, durante o período em que estejam auxiliando nas atividades do TRE-AL; e 

V – a todo aquele que, mesmo pertencendo à outra instituição, preste serviço ou desenvolva 
qualquer atividade junto ao TRE-AL, seja na secretaria ou nos cartórios eleitorais, de natureza 
permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira por parte do TRE-AL. 

§ 2º No ato de posse dos servidores do TRE-AL deverá ser prestado compromisso de cumprimento 
das normas de conduta ética contidas neste Código. 

§ 3º O presente Código de Ética incidirá em todas as contratações de estágio e de prestação de 
serviços, de forma a assegurar o alinhamento de condutas destes agentes, durante a prestação 
contratual. 

§ 4º Este Código não se aplica aos magistrados, os quais possuem regulação deontológica própria. 

CAPÍTULO II 
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DOS OBJETIVOS 

Art. 2º Este Código tem por objetivo: 

I – tornar explícitos as normas deontológicas que regem a conduta dos servidores, fornecendo 
parâmetros para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura das ações adotadas por 
servidores do Judiciário Eleitoral; 

II – estabelecer regras básicas sobre conflito de interesses e restrições às atividades profissionais 
posteriores ao exercício do cargo; e 

III – oferecer, através da Comissão de Ética, uma instância apuradora de desvios deontológicos, 
mas, também, de consulta, visando a esclarecer dúvidas acerca da conformidade da conduta do 
servidor com os princípios e normas de conduta nele tratados. 
CAPÍTULO III 

DOS PRINCÍPIOS E NORMAS DE CONDUTA ÉTICA 

Seção I 

Dos Princípios e Valores Fundamentais 

Art. 3º São princípios e valores fundamentais a serem observados pelos servidores do TRE-AL no 
exercício do seu cargo ou função: 

I – o interesse público, a preservação e a defesa do patrimônio público; 

II – a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a transparência; 

III – a honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro; 

IV – a qualidade, a eficiência e a equidade dos serviços públicos; 

V – a integridade; 

VI – a independência, a objetividade e a imparcialidade; 

VII – a neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica; 

VIII – o sigilo profissional; 

IX – a competência; 

X – o desenvolvimento profissional; 

XI – a lealdade; 

XII – a tempestividade. 

Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores serão pautados sempre por 
uma avaliação de natureza ética, de modo a harmonizar as práticas pessoais com os valores 
institucionais. 

Seção II 

Dos Direitos 

Art. 4º São direitos de todos os servidores do TRE-AL, além dos previstos em lei, notadamente: 

I – trabalhar em ambiente adequado; 

II – ser tratado com equidade nos sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho 
individual, remuneração, promoção e transferência, bem como ter acesso às informações a ele 
inerentes; 

III – estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos e 
opiniões. 
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IV – participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento 
profissional, custeadas ou facilitadas pela Administração, respeitadas as limitações orçamentárias e 
financeiras, a oportunidade e a conveniência administrativas. 

V – ser tratado por autoridades, colegas de trabalho e demais pessoas com quem se relacionar em 
função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis limitações pessoais; 

Seção III 

Dos Deveres 

Art. 5º São deveres de todos os servidores do TER-AL, além de outros previstos em lei, 
notadamente: 

I – resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, 
agindo em harmonia com os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais; 

II – proceder com honestidade, probidade, lealdade, tempestividade e retidão, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de mais de uma opção, a que melhor se coadune com a ética e com o 
interesse público; 

III – representar imediatamente à chefia competente a respeito de todo e qualquer ato ou fato que 
seja contrário ao interesse público, prejudicial ao TRE-AL ou à sua missão institucional, de que 
tenha tomado conhecimento em razão do cargo ou função; 

IV – tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem 
se relacionar em função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis 
limitações pessoais; 

V – tratar os usuários do serviço público com cortesia e respeito, atentando para a condição e as 
limitações de cada um, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. 

VI – evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colegas de trabalho, respeitando 
os posicionamentos e as ideias divergentes, sem prejuízo de representar contra qualquer ato 
irregular ou ilegal, independentemente da hierarquia a que esteja subordinado; 

VII – apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas, evitando o uso de vestuário e adereços 
que comprometam a boa apresentação pessoal, a imagem institucional ou a neutralidade 
profissional; 
VIII – conhecer e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as boas práticas 
formalmente descritas e recomendadas por autoridade competente do TRE-AL, visando a 
desempenhar suas funções com competência e obter adequados níveis de profissionalismo na 
realização dos trabalhos; 

IX – empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado quanto à 
legislação, às normas e instruções de serviço e aos novos métodos e técnicas aplicáveis a sua área 
de atuação; 

X – multiplicar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de 
treinamentos ou de exercício profissional e que possam contribuir para a eficiência dos trabalhos 
realizados pelos demais servidores; XI – manter-se afastado de quaisquer atividades ou relações 
que reduzam sua autonomia e independência profissional, bem como sejam conflitantes, ou 
potencialmente conflitantes, com suas responsabilidades profissionais; 

XII – adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em especial nas instruções e relatórios 
que deverão ser tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e 
organizadas de acordo com as normas aplicáveis; 

XIII – manter sob sigilo dados e informações que a lei imponha natureza confidencial obtidos no 
exercício de suas atividades ou, ainda, de natureza pessoal de colegas e subordinados que só a eles 
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digam respeito, aos quais, porventura, tenha acesso em decorrência do exercício profissional, 
informando à chefia imediata ou à autoridade responsável quando tomar conhecimento de que 
assuntos sigilosos estejam ou venham a ser revelados; 

XIV – facilitar e colaborar com a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, 
prestando toda colaboração ao seu alcance; 

XVI– informar à chefia imediata, quando notificado ou intimado para prestar depoimento em juízo 
sobre atos ou fatos de que tenha tomado conhecimento em razão do exercício das atribuições do 
cargo ou função que ocupa; 

XVII – declarar, expressamente, seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar o 
desempenho de suas atividades com independência e imparcialidade, na forma definida neste 
Código; 

XIII – observar a responsabilidade social e ambiental, no primeiro caso, privilegiando, no ambiente 
de trabalho, a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social e, no segundo, de práticas que 
combatam o desperdício de recursos naturais e materiais e evitem danos ao meio ambiente. 

Seção IV 

Das Vedações 

Art. 6º Ao servidor do TRE-AL é vedada a prática de qualquer ato que atente contra a honra e a 
dignidade de sua função pública, os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais, especialmente: 

I – exercer quaisquer atividades incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função; 

II – prestar consultoria técnica ou qualquer tipo de serviço a partidos políticos, candidatos ou a 
qualquer pessoa física ou jurídica, ligada direta ou indiretamente ao processo eleitoral, bem como a 
empresas licitantes ou contratadas pelo TRE-AL; 

III – praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, com ato contrário ao 
interesse público e à ética definida neste Código, mesmo que tal ato observe as formalidades legais 
e não viole expressamente a lei; 

IV – discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se 
relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação 
sexual, necessidades especiais, nacionalidade, naturalidade, cor, idade, religião, tendência política, 
posição social ou quaisquer outras formas de discriminação; 

V – adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil, 
sobretudo e especialmente o assédio sexual de qualquer natureza e/ou o assédio moral, no sentido 
de desqualificar outros, por meio de palavras, gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a 
segurança, o profissionalismo ou a imagem; 

VI – opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outro servidor 
ou magistrado do TRE-AL; 

VII – atribuir a outrem erro próprio; 

VIII – apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem; 

IX – fazer uso do cargo ou da função, bem como de informações privilegiadas obtidas em razão do 
cargo ou função, para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em beneficio 
próprio, de outrem, de grupos de interesses ou de entidades públicas ou privadas; 

X – desviar servidor, colaborador, prestador de serviço ou estagiário para atendimento a interesse 
particular; 

XI – manter sob subordinação hierárquica direta, em cargo ou função de confiança, parente 
consanguíneo até o 3º grau e afim até o 2º grau, companheiro ou cônjuge; 
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XII – fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou documentos ainda não 
publicados, pertencentes ao TRE-AL, para utilização em fins estranhos aos seus objetivos ou à 
execução dos trabalhos a seu encargo, sem prévia autorização da autoridade competente; 
XIII – divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de informações sigilosas obtidas por 
qualquer forma em razão do cargo ou função e, ainda, de relatórios, instruções e informações 
constantes em processos cujo objeto ainda não tenha sido apreciado, sem prévia autorização da 
autoridade competente; 

XIV – publicar, sem prévia e expressa autorização pareceres realizados no desempenho de suas 
atividades no cargo ou função, cujo objeto ainda não tenha sido apreciado; 

XV – alterar ou deturpar, por qualquer forma, o exato teor de documentos, informações, licitação de 
obra, lei ou decisão administrativa ou judicial; 

XVI – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, qualquer tipo de ajuda 
financeira, gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza, de 
pessoa física ou jurídica interessada na atividade do servidor; 

XVII – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, mesmo em ocasiões de 
festividade, qualquer tipo de transporte, hospedagem ou favores de particulares, de forma a 
permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade; 

XVIII – usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer 
pessoa; 

XIX – ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho; 

XX – apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho, 
em situações que comprometam a imagem institucional; 

XXI – receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte vedada ou ilegal; 

XXII – cooperar com qualquer organização ou instituição que atente contra a moral, a honestidade 
ou a dignidade da pessoa; 

XXIII – utilizar sistemas e canais de comunicação do TRE-AL para a propagação e divulgação de 
trotes, boatos, pornografia, propaganda comercial, político-partidária, atividade terrorista, incitação 
à violência ou ao consumo de substância entorpecente, e qualquer forma de discriminação; 

XXIV – manifestar-se em nome do TRE-AL quando não autorizado e habilitado para tal, nos termos 
da política interna de comunicação social; 

XXV – participar de atividades político-partidárias, bem como utilizar vestimentas ou adereços que 
contenham qualquer forma de propaganda ou conotação eleitoral ou partidária; 

XXVI – atuar como procurador ou intermediário de outro servidor deste Tribunal, ainda que sem 
remuneração, em processo administrativo de qualquer espécie, exceto na qualidade de defensor 
dativo, nomeado pela Administração, nos termos do § 2º do artigo 164, da Lei nº 8.112/1990, ou 
como procurador na hipótese permitida no inciso XI do artigo 117 do referido diploma legal. 

§ 1º Não se incluem nas vedações deste artigo, os brindes ou a ajuda financeira que: 

I – não tenham valor comercial; 

II – sejam distribuídos por pessoas ou entidades de qualquer natureza a título de cortesia, 
propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, 
desde que não ultrapassem ao correspondente a 3% (três por cento) do vencimento básico do 
maior cargo da carreira; ou 

III – sejam ofertados por autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver 
reciprocidade. 

§ 2º Os presentes que, por alguma razão, não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para o 
servidor ou para a administração pública serão doados a entidades de caráter filantrópico ou 
setores do Tribunal que tratem de aspectos históricos ou culturais, a critério da Presidência. 
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Seção V 

Das Situações de Impedimento ou Suspeição 

Art. 7º O servidor deverá declarar seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar, 
ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, 
especialmente nas seguintes hipóteses: 

I – participar de instrução de processo: 

a) de interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o 3º grau; 

b) em relação ao qual haja amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou 
com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau; 

c) que envolva órgão ou entidade com o qual tenha mantido vínculo profissional nos últimos dois 
anos, ressalvada, neste último caso, a atuação consultiva; ou 

d) que tenha funcionado ou venha a funcionar como advogado, perito, testemunha, representante 
ou servidor do sistema de controle interno, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 

II – participar de qualquer missão ou tarefa que lhe tenha sido confiada, por meio de justificativa 
reduzida a termo, quando estiver presente conflito de interesses; ou 

III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 
companheiro. 
CAPÍTULO IV 

DA GESTÃO DE ÉTICA 

Seção I 

Da Comissão de Ética 

Art. 8º Fica instituída a Comissão de Ética do TRE-AL, com natureza consultiva e investigativa, 
composta por três membros e respectivos suplentes, todos servidores efetivos e estáveis, 
designados pelo Presidente do TRE-AL, dentre aqueles que nunca sofreram punição administrativa 
ou penal. 

§ 1º O mandato dos membros da Comissão será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

§ 2º O presidente da Comissão será indicado pelo Presidente do TRE-AL para mandato de 2 (dois) 
anos, dentre os servidores titulares do cargo de Analista Judiciário. 

Art. 9º Ficará suspenso da Comissão o membro que vier a ser indiciado criminalmente, responder a 
processo administrativo disciplinar ou transgredir qualquer dos preceitos deste Código, até o 
trânsito em julgado da decisão. Parágrafo único. Caso venha a ser responsabilizado, o membro será 
automaticamente excluído da Comissão. 

Art. 10. Nos casos de impedimento ou suspeição de membro titular da Comissão, será convocado 
automaticamente o respectivo suplente. 

Art. 11. Os membros da Comissão desempenharão suas atribuições sem prejuízo daquelas inerentes 
a seus cargos efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas. 

Parágrafo único. Havendo necessidade, por decisão da Presidência, os trabalhos da Comissão terão 
prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos de seus membros, podendo, ainda, se for o 
caso, ser autorizada a dedicação integral e exclusiva à Comissão. 

Art. 12. Não haverá remuneração pelos trabalhos desenvolvidos na Comissão de Ética, os quais 
serão considerados prestação de relevante serviço público e constarão na ficha funcional dos 
servidores membros. 
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Seção II 

Da Competência da Comissão de Ética 

Art. 13. Compete à Comissão de Ética do TRE-AL: 

I – apurar quaisquer irregularidades por meio de sindicância; 

II – instaurar, em razão de denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficientes, 
procedimento sobre conduta que considerar passível de violação às normas éticas, observados o 
contraditório e a ampla defesa; 

III – arquivar, de ofício, as denúncias sem identificação do denunciante ou que não atendam aos 
preceitos deste código; 

IV – elaborar plano de trabalho específico, envolvendo, se for o caso, outras unidades do TRE-AL, 
objetivando criar eficiente sistema de informação, educação, acompanhamento e avaliação de 
resultados da gestão de ética no TRE-AL; 

V – propor e desenvolver, com a EJE, cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários e outras 
ações de treinamento e disseminação deste código; 

VI – dirimir dúvidas a respeito da interpretação e aplicação deste Código e deliberar sobre os casos 
omissos, bem como, se entender necessário, fazer recomendações ou sugerir à Presidência do TRE-
AL normas complementares, interpretativas e orientadoras de suas disposições; 

VII – receber propostas e sugestões para o aprimoramento e modernização deste Código e propor a 
elaboração ou a adequação de normativos internos aos seus preceitos; 

VIII – apresentar relatório de todas as suas atividades, ao final da gestão anual de cada Presidente 
do TRE-AL, do qual poderá constar também avaliação da atualidade deste Código e as propostas e 
sugestões para seu aprimoramento e modernização; 

IX – apreciar as matérias que lhe forem submetidas; 

X – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade; 

XI – comunicar, obrigatoriamente, aos órgãos competentes as irregularidades que a Comissão de 
Ética do TREAL tiver ciência, quando envolverem, além de servidores, pessoas não sujeitas à 
investigação pela referida comissão. 

Parágrafo único. As decisões da comissão, precedidas de Relatório, serão publicadas de forma 
sucinta no Diário de Justiça Eletrônico, contendo o número do procedimento. 

Art. 14. Compete ao Presidente da Comissão de Ética: 

I – convocar e presidir as reuniões; 

II – nomear secretário, dentre os demais membros titulares; 

III – orientar os trabalhos da Comissão, ordenar os debates, iniciar e concluir as deliberações; 

IV – convocar suplente (s); 
V – comunicar ao Diretor-Geral do Tribunal o término do mandato de membro ou suplente com 
trinta dias de antecedência ou, no caso de vacância, no prazo máximo de cinco dias após a 
ocorrência. 

Parágrafo único. O Secretário manterá registro de todas as reuniões da Comissão e expedirá todas 
as comunicações em nome da Comissão. 

Seção III 

Do Funcionamento da Comissão de Ética 

Art. 15. Os trabalhos da Comissão de Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância 
dos seguintes princípios: 
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I – proteção à honra e à imagem da pessoa investigada; 

II – proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o 
desejar, e em observância à legislação; 

III – independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos. 

Art. 16. O resultado das reuniões da Comissão constará de ata aprovada e assinada por seus 
membros. 

Parágrafo único. Eventuais ausências às reuniões deverão ser justificadas pelos integrantes da 
Comissão. 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS 

Art. 17. A apuração da conduta em desacordo com as normas éticas será realizada com base nas 
orientações constantes deste Código de Ética, e não excederá o prazo de trinta dias, contados da 
data de instauração do procedimento, admitida a sua prorrogação por igual período, a critério do 
Presidente da Comissão, devendo a prorrogação ser publicada no DJE. 

§ 1º Até que esteja concluído, será sigiloso, qualquer procedimento instaurado para apuração de 
prática em desrespeito às normas éticas. 

§ 2º Concluída a investigação, e após a deliberação da Comissão, os autos do procedimento 
poderão deixar de ser sigilosos. 

§ 3º Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento objeto de sigilo legal, o acesso 
somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente 
encarregado da sua guarda. 

§ 4º Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, a Comissão, depois de 
concluído o processo de investigação, providenciará para que tais documentos sejam lacrados e 
acautelados, ou ainda desentranhados, observadas as disposições legais e regulamentares. 

Art. 18. A Comissão poderá solicitar os documentos as Unidades Administrativas do TRE necessários 
ao esclarecimento dos fatos, bem como promover diligências e solicitar laudos técnicos. 

§ 1º As unidades administrativas do TRE-AL deverão colaborar e prestar esclarecimentos em apoio 
ao desempenho das atividades da Comissão. 

§ 2º É irrecusável a prestação de informações por parte de servidor convocado pela Comissão, sob 
pena de abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar, nos termos 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 19. Concluída a instrução processual, a Comissão deverá emitir relatório conclusivo com 
sugestão das providências a serem adotadas, dando a devida ciência ao envolvido, com posterior 
remessa do resultado à consideração da Presidência do TRE-AL. 

§ 1º Se a conclusão for pela inexistência de falta ética, a Comissão proporá o arquivamento do 
procedimento. 

§ 2º Se a conclusão for pela existência de falta ética, a Comissão adotará as medidas de sua alçada 
previstas neste Código e submeterá o feito à consideração da Presidência do TRE-AL, a qual 
decidirá, no prazo de cinco dias úteis, acerca do proposto no relatório apresentado, podendo, ao seu 
descortino, determinar a instauração de Processo Disciplinar na forma da lei ou o encaminhamento 
do feito à Corregedoria Regional Eleitoral, se for o caso. 

Art. 20. A pena sugerida pela Comissão de Ética e sua fundamentação constará do respectivo 
relatório encaminhado à Presidência, assinado por todos os seus membros, com a ciência do 
faltoso. 

Art. 21. A Comissão de Ética, dada a gravidade da conduta do servidor, ou sua reincidência, bem 
como se constatada a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou 
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de infração disciplinar, encaminhará cópia dos autos à Presidência do Tribunal, que, entendendo 
cabível, encaminhará as autoridades competentes para apuração, sem prejuízo das medidas de sua 
competência. 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. Aplicam-se, subsidiariamente, aos trabalhos da Comissão de Ética e da Comissão Especial 
de Ética as normas relativas aos processos administrativos disciplinares constantes na Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 23. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos ___ dias do mês de 
dezembro do ano de 2014. 

Des. SEBASTIÃO COSTA FILHO - Presidente em exercício 

Des. ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA 

Des. ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA 

Des. ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO 

Des. EVERALDO BEZERRA PATRIOTA 
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INFORMAÇÃO Nº 8070 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de empresa
para prestação de serviços de vigilância armada.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame.

Foram  complementadas as disposições relativas a qualificação técnica e sanções
administrativas.

Foi alterado o prazo de início da vigência contratual e o item 1.2.1.2 do Termo de
Referência, de acordo com o combinado verbalmente com a servidora Lindineide.

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Saliento que, na referida minuta, foi colocada uma data específica para o fim da vigência
da contratação, que carece de concordância de Vossa Senhoria e foram, ainda,
complementadas as disposições relativas às Sanções Administrativas, bem como
incluído o anexo relativo ao Termo de Sigilo por solicitação do servidor Daniel (STI),
como em anos anteriores.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a orientação do
TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da proposta, ele deve
ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou posicionamento do TCU
sobre o tema após a edição do referido Decreto, esta Seção divulgou os valores
estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 15/10/2020, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 19/10/2020, às 18:28, 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
0786710 e o código CRC F375F32C.

0001437-74.2020.6.02.8000 0786710v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2020.
À Seção de Licitações e Contratos
 
Senhora Chefe,
 
Em face da Informação nº 8070 (doc. 0786710),

solicito esclarecimentos adicionais sobre os seguintes pontos:
a) Quanto ao Termo de Sigilo noticiado, não consta

do rol de anexos ao edital (item 23.14). Por seu truno,
as referências a sigilo do Código de Ética diz respeito a
deveres de servidores, de tal forma que peço a avaliação se,
no caso concreto, é de fato, necessária a inclusão do texto
integral do referido Código.

b) No que respeita à vigência contratual, a minuta
dispõe de regra habitual de vigência por 12 (meses)
prorrogáveis nos limites da Lei, incluindo até cláusula pra a
hipótese de prorrogação excepcional, contudo a Informação
menciona data certa para término da vigência contratual.

c) Confirmar a alteração da vigência prevista no
Termo de Referência em acordo com a Chefe da SEGEC (item
1.2.1.2).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/10/2020, às 01:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0787206 e o código CRC 43766AFC.
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INFORMAÇÃO Nº 8113 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

Inicialmente solicito que desconsidere a informação 8070 (evento 0786710).

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de empresa
para prestação de serviços de vigilância armada.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame.

Foram  complementadas as disposições relativas a qualificação técnica e sanções
administrativas.

Foi alterado o prazo de início da vigência contratual e o item 1.2.1.2 do Termo de
Referência, de acordo com o combinado verbalmente com a servidora Lindineide.

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.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Ressalto que o Código de Ética foi incluído em virtude do Mapa de Risco constante no
anexo do Termo de Referência apresentado prevê o controle da ação "Reforçar as
orientações sobre o Código de Ética que deve ser repassado aos seus funcionários".

À SEGEC, 

para ratificação.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 16/10/2020, às 13:11, 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
0787388 e o código CRC 464C113A.

0001437-74.2020.6.02.8000 0787388v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2020.
Ratifico em todos os termos a Informação 8113

(SLC) - 0787388, e alterações ali apontadas relativas à
SEGEC, todas tratadas antecipadamente com esta unidade.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 16/10/2020, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0787445 e o código CRC 517FE531.

0001437-74.2020.6.02.8000 0787445v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2020.
Tomo ciência da Informação 8113, da SLC

(doc. 0787388), corroborada pela mSra. Chefe da SEGEC
(doc. 0787445) e submeto o feito à análise da Assessoria
Jurídica, para efeito do disposto no Parágrafo único do art. 38
da Lei nº 8.666/93, em face da minuta - doc. 0786702.

Observo que o Termo de Referência que serve de
anexo ao edital trata da vigência contratual em seu item 12.2,
tendo sido fixada a vigência por doze meses no subitem 12.2.1
(p. 55 da minuta).

Consta a aprovação do TR (versão doc. 0757061)
no Despacho GSAD 0770479. Nessa versão, o início do prazo
de vigência era contado da publicação (item 12.2.1). Na
versão anexa ao edital, passou a figurar a assinatura do
contrato como marco incial da vigência. Nada a opor.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/10/2020, às 22:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0787953 e o código CRC 9D7A952E.

0001437-74.2020.6.02.8000 0787953v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2020.
À SAD,
 
Para incluir na minuta do contrato as prescrições

relativas a reajustes/repactuações, faltantes, salvo melhor
percepção.

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/10/2020, às 21:11, 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
0788234 e o código CRC D99C87E4.

0001437-74.2020.6.02.8000 0788234v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2020.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0788234, devolvo

os autos à SLC, para incluir, na minuta contratual, a cláusula
de reajuste/repactuação indicada no Termo de Referência
(item 12.3).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/10/2020, às 21:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0788235 e o código CRC C3D2D02C.

0001437-74.2020.6.02.8000 0788235v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
À AJ-DG,
Com minuta alterada do edital, para incluir

cláusula de repactuação na minuta do contrato, conforme
disposto no Termo de Referência.

Informo que foi excluído a expressão "a partir da
data da solicitação" no item 12.3.3 no Termo de Referência,
sendo que tal fato foi  combinado com a servidora Lindineide
da SEGEC.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/10/2020, às 14:41, 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
0788938 e o código CRC ED5D4669.

0001437-74.2020.6.02.8000 0788938v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200 
  
PROCESSO Nº 0001437-74.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância 
armada, tudo de acordo com requisição promovida pela Coordenadoria de Infraestrutura 
desta Corte. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 

de 06 de outubro de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei nº 7.102/1983, a Portaria nº 3.233/2012 da  Direção Geral do 
Departamento de Polícia Federal, a Portaria nº 213/2017 da Secretaria de Gestão do 
Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão,  as Leis Complementares nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, as Instruções Normativas 
SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 
19 de janeiro de 2010, a  Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de 
janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria 
nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do 
Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF 
(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito 
da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis 
localizados no município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o 
fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários 
à execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste 
edital e seus anexos.  
 
2 – DA VIGÊNCIA 

 
2.1.  A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data da 
sua assinatura, , com eficácia legal com a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme contido no art. 
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4. Não será admitida nesta Licitação a participação de cooperativa. 

 

3.5.  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;  
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

36..  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 
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4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0788959)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 403



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

5 

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas 

apenas duas casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes nos anexos deste Edital;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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. 
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7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços, 
considerando o quantitativo total  dos serviços e o  período de vigência de 
12 (doze) 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. 

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. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0788959)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 405



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

7 

 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 
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7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 
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8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo para a contratação o valor global de R$ 1.028.912,20 (um milhão e 
vinte e oito mil e novecentos e doze reais e vinte centavos), e que de modo 
algum vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 
8.3.1., estão disponíveis no Anexo IV.  
 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do serviço ofertado, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme 

modelos constantes nos Anexos II-A a II-C deverão ser enviados quando 

solicitados pelo pregoeiro. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
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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.  O licitante deverá encaminhar pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, Declaração, com fundamento 
no Acórdão TCU n. 950/2007 – Plenário, de 23/05/07, publicado no DOU de 28/05/2007, de 
que não incluiu percentuais ou  itens na planilha de custos e formação de preços ou em 
sua proposta comercial objetivando o ressarcimento de supostos gastos com os impostos 
diretos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido); 
 
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; 

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. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0788959)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 409

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

11 

 

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. 

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, 
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exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

 
g) Documento de Autorização de Funcionamento da empresa na atividade 
objeto desta licitação em plena validade (vide Portaria nº 3.233/2012 – DG/DPF);  

h)  Documento de Revisão de Autorização de Funcionamento em conformidade 
com a Portaria nº 3.233/2012. 

 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

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. 
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-

los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: Comprovação de aptidão para a prestação dos 
serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 
desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  
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9.10.3.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito 
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 
contrato social vigente. 

9.10.3.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 
10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.  

9.10.3.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo 
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços 
executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para 
fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 
5/2017.  
 
9.10.3.4 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3(três) 
anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de 
períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3(três) anos serem 
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 
5/2017.  

9.10.3.5 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A 
da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

9.10.3.6 O licitante deverá comprovar  que tenha executado contrato com  
número de postos equivalente ao ora licitado, conforme a alínea  c2 do 
item 10.6 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

9.10.3.7 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será 
aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia 
ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado, 
nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

 

 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez 
Corrente - LC, e Solvência Geral - SG superiores a 1 (um); 

b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o 
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício 
social; 
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c) comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 
proposta; 

d) declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos 
assumidos, conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017 
SEGES/MP, de que um doze avos dos contratos firmados com a 
Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 
apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante 
que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "c", observados os 
seguintes requisitos: 

d.1) a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do 
Resultado do Exercício - DRE, relativa ao último exercício social; e 

d.2) caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada 
na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE apresentada seja 
superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante 
deverá apresentar justificativas; 

e) certidão negativa de feitos de falência, recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos serviços ofertados; 

d) conter o valor unitário mensal  e anual dos postos diurno e noturno, bem 

como o  valor global da contratação; 
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e) Planilhas de Custos e Formação dos Preços, a serem preenchidas 

conforme modelos constantes nos Anexos I—D; 

f) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença 
normativa que rege a categoria profissional que executará o serviço, 
bem como a respectiva data base e vigência, conforme Código 
Brasileiro de Ocupações – CBO. 

10.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do 
recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, 
SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 
13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão 
cotar esses itens, sob pena de desclassificação. 

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. 
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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 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor e prazo de pagamento, em conformidade com este edital.  
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15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contrtual, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  
 

16.1. Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de 
obrigações trabalhistas nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 05/2017 e  
do respectivo Caderno de Logística editado pelo Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 

16.2. As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento dos 
encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas do 
valor mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária 
oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 

16.3.  A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante autorização 
do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

16.4.  O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 
valores das seguintes previsões: 

a) 13º (décimo terceiro) salário; 

b) férias e um terço constitucional de férias; 

c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

d) impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

16.5.  O Contratante firmará/manterá acordo de cooperação com 
instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito 
vinculada; 

16.6.   A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o 
Contratante e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

a)  Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária oficial, de 
abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no nome da 
empresa; 

b) Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, 
de termo específico da instituição financeira oficial que permita o Contratante ter 
acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à 
autorização da Administração. 
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16.7.  O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da 
poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior 
rentabilidade. 

16.8.  Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 
mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser 
pago diretamente à empresa; 

16.9.  Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles 
previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP. 

16.10.  Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização 
para a criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 05/2017-
SEGES/MP. 

16.11. A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para 
utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações 
trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes 
condições: 

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 
devidos; 
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando dos 
gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 
c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, 
quando da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 
d) ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 
e) o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, 
por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários relativos ao serviço contratado. 

16.12.  Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o 
pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a 
vigência do Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos 
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 
vencimento. 

16.13.  O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 
indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, 
encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de 
cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da 
empresa. 

16.14.  A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar 
que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente  dos 
trabalhadores favorecidos. 

16.15.  A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo 
de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das 
obrigações trabalhistas. 
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16.16.  O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 
Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da 
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

17.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do 
contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor anual da 
contratação, a CONTRATADA que: 

a)  apresentar documentação falsa; 
b) fraudar a execução do contrato; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
d) cometer fraude fiscal; ou 
e) fizer declaração falsa. 

17.1.1. Para os fins da alínea “c”, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os 
descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/1993. 

17.2.  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, 
de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de 
falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, 
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou 
juntamente com as multas definidas nos itens e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as 
seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por prazo não 
superior a dois anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior; ou 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

17.3. .Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 
CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) 
dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 
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b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

17.4.  No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá ser 
sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato. 

17.5.  Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a 
CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 12, 
respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e alcançar o total de 
20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação será reiniciada a cada 
renovação de contrato. 

17.6. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a 
CONTRATADA: 

a). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) 
dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5 
(cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

17.7. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e 
o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte por 
cento) do valor anual do contrato. 

17.8.  Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a 
CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) 
dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7 
(sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

17.9.  No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e 
o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por 
cento) do valor anual do contrato. 

17.10.  O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela 
Administração, nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou 
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em 
legislação específica. 

17.11.  Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração 
aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

  

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 
CORRESPONDÊNCIA 
% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 
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4 5 3% 

5 8 4% 

6 10 5% 

  

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir a presença de empregado não 
uniformizado ou com uniforme manchado, 
sujo, mal apresentado e/ou 
sem crachá. 

1 
Por empregado e 
por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação para a 
execução dos serviços 

1 
Por empregado e 
por dia 

3 

Executar serviço incompleto, de baixa 
qualidade, paliativo, substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de  
providenciar recomposição  omplementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação falsa de serviço ou 
substituir material ou equipamento licitado 
por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo por motivo 
de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais. 

5 Por dia e por posto 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa 
ou dolo de seus agentes. 

3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da  CONTRATANTE 
para fins diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado 
pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar ou que cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências da CONTRATANTE 
quaisquer equipamentos ou materiais, 
previstos em contrato, sem autorização 
prévia do responsável. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

11 
Retirar empregados ou encarregados do 
serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 
por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 
Registrar e controlar, diariamente, 
a assiduidade e a pontualidade de 
seu pessoal. 

1 
Por empregado e 
por dia 

13 
Substituir empregado que tenha 
conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

1 
Por empregado e 
por dia 
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14 
Manter a documentação de 
habilitação atualizada. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

15 
Cumprir horário estabelecido pelo 
contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 
Por dia de 
ocorrência e por 
posto 

16 
Cumprir determinação da 
FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 

1 Por ocorrência 

17 
Cumprir determinação formal ou 
instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO 

2 Por ocorrência 

18 
Efetuar a reposição de empregados 
faltosos. 

2 
Por empregado e 
ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de salários, 
vales transporte, vales refeição, 
seguros, encargos fiscais e sociais, 
como recolhimentos das 
contribuições sociais da Previdência 
Social ou do FGTS, bem como arcar 
com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à 
execução do contrato nas datas 
avençadas. 

6 

Por mês de 
ocorrência do não 
pagamento de 
quaisquer dos 
benefícios 

20 
Entregar o uniforme aos 
empregados na periodicidade 
definida no edital. 

1 
Por empregado e 
por dia de atraso 

21 
Manter sede, filial ou escritório de 
atendimento na cidade local de 
prestação dos serviços. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

22 

Apresentar, quando solicitado, 
documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária e outros documentos 
necessários à comprovação do 
cumprimento dos demais encargos 
trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 
por dia 

23 

Creditar os salários nas contas 
bancárias dos empregados, em 
agências localizadas na cidade local 
da prestação dos serviços ou em 
outro definido pela Administração. 

1 
Por ocorrência e 
por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso ou 
incompleta a documentação 
exigida na Cláusula Nona - DA 
FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
FISCAL, TRABALHISTA E  
PREVIDENCIÁRIA deste contrato. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

25 
Entregar ou entregar com atraso os 
esclarecimentos formais solicitados 

2 
Por ocorrência e 
por dia 
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para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a 
análise da documentação exigida 
por força do contrato. 

26 
Manter em estoque equipamentos 
discriminados em contrato, para 
uso diário. 

2 
Por item e por dia 
de 
indisponibilidade 

27 

Impor penalidades, em no máximo 
15 (quinze) dias da ocorrência, aos 
empregados que se negarem a 
utilizar os equipamentos 
adequadamente. 

2 
Por empregado e 
por ocorrência 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do 
contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente 
notificada pela unidade 
fiscalizadora 

3 
Por item e por 
ocorrência 

29 

Substituir os equipamentos que 
apresentarem defeitos e/ou 
apresentarem rendimento 
insatisfatório em até 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas da 
comunicação da CONTRATANTE. 

2 
Por equipamento e 
dia de atraso 

30 

Cumprir pontos da política de 
sustentabilidade do TRE-AL 
(principalmente separação de 
resíduos, reciclagem e economia de 
água/energia). 

3 
P o r ocorrência 
apontada 

31 
A tender normas sobre saúde, 
higiene e segurança do trabalho. 

6 
P o r ocorrência 
apontada 

17.12.  O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 
CONTRATADA: 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 
multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

b) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial. 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida 
ativa. 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 
solicitação da CONTRATANTE. 

17.13.  O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais 
previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da 
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Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 8.666, de 
1993. 

17.14. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.15.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a execução, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.16.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.17.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.18.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.19.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
17.20.  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. 

 
17.20.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.21.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis 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. 
 
17.22.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0788959)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 426



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

28 

 

18.1. As disposições relativas ao pagamento encontram-se discriminadas 
na Minuta Contratual, inserida no Anexo III deste Edital. 

 
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 (Pleitos 
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.37 (Locação de Mão de Obra). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 
  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 
   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
22.1. Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante 
de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
anual atualizado do Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de 
pagamento dos empregados da Contratada que venham a participar da execução dos 
serviços contratados, nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 
 

22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor 
da garantia prestada. 

 

22.2.  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do Contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
honradas pela Contratada. 
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22.3. Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem 
expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 22.2 acima. 

22.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 
Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

22.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração 
a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666/1993. 

 

22.6. Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 
cumpriu todas as cláusulas do Contrato; 

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração 
não comunique a ocorrência de sinistros. 

 
22.7. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Instrumento de Medição de Resultados; 
ANEXO I-B – Mapa de Riscos Para  contrato de Vigilância; 
ANEXO I-C – Insumos Diversos; 
ANEXO I-D – Planilha de Custos e Formação de Preços; 
ANEXO I- E – Memória de Cálculo; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO III - Minuta de contrato; 
ANEXO IV –Planilhas preenchidas com Valor Estimado; 
ANEXO V – Código de Ética 
 

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

Maceió/AL, xx de xxx 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 

  

1.1 Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço 

continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis localizados no 

município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o 

fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos 

necessários à execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos 

estabelecidos nos anexos deste documento. 

1.2 Para o contratante dos serviços, deve existir a racionalização dos 

recursos de segurança, com eventuais economias financeiras, muitas vezes 

permitindo que, com um número reduzido de homens, seja garantido um nível 

satisfatório de segurança. 

  

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

  

2.1 A contratação de empresa especializada para prestação dos 

serviços de vigilância patrimonial armada, por meio, inclusive, de rondas internas 

utilizando bastão de rondas, para os imóveis sob responsabilidade do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas  (TRE/AL), sediados no município de Maceió/AL, visa 

resguardar a integridade do patrimônio institucional e humano desse órgão, 

buscando não só evitar a depredação, a violação, a evasão e a apropriação indébita 

dos bens públicos, como também assegurar a incolumidade de autoridades, de seus 

servidores e público usuário. 

  

3. LEGISLAÇÃO E NORMAS 

  

● a Lei nº 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências; 

● o Decreto nº 10.024, que regulamenta a Lei nº 10.520/2002; 
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● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública; 

● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública; 

● a Lei nº 7.102/1983, que dispõe sobre segurança para 

estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento 

das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de 

valores, e dá outras providências; 

● a Portaria DPF nº 3.233/2012, que dispõe sobre as normas 

relacionadas às atividades de Segurança Privada; 

● a Portaria SEGES/MP nº 213/2017, que dispõe sobre os valores 

limites para contratação de serviços de vigilância e de limpeza e conservação pelos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg); 

● o Caderno Técnico, elaborado pela elaborado pela Secretaria de 

Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), 

apresentando Estudo sobre a Composição dos Custos do Valores Limites para os 

Serviços de Vigilância; 

● a Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017 e seus anexos, que 

dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o 

regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional; 

● o Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão 

(SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), sobre 

Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial; e 

● a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com registro no MTE sob 

número AL000039/2019, celebrada entre o Sindicato das Empresas de Segurança e 

Vigilância do Estado de Alagoas e o Sindicato dos Empregados de Empresas de 

Segurança e Vigilância do Estado de Alagoas. 

  

4. DETALHAMENTO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO 

  

4.1 Do quantitativo de Postos  

  

-  01 (um) posto de vigilância armada diurna e 01 (um) posto de vigilância armada 

noturna para os imóveis onde funcionam o Fórum Eleitoral de Maceió e Galpão de 
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Urnas, a antiga sede do Tribunal (Praça Sinimbu), atualmente em reforma, bem como 

para os três galpões (interligados) utilizados pelas Seções de Almoxarifado e 

Patrimônio, desde que seja utilizado bastão controlador de ronda com software de 

instalação e gerenciamento compatível Sistema Operacional Windows e incluso 10 

bótons, para comprovação efetiva da realização das rondas, 01 (um) bastão para 

cada unidade; 

- pelo menos 02 (dois) postos de vigilância armada diurna e 02 (dois) posto de 

vigilância armada noturna para o Edifício Arnon de Mello, atual sede do TRE/AL, 

em razão do grande número de autoridades que ali transitam, bem como considerando 

o termo de convênio firmado entre o Banco do Brasil e este Regional, devendo, 

ainda, considerar o estacionamento anexo e a necessidade de utilização de bastão 

controlador de ronda com software de instalação e gerenciamento compatível Sistema 

Operacional Windows e incluso 10 bótons, para comprovação efetiva da realização 

das rondas, 01 (um) bastão. 

  

4.2 Da frequência e periodicidade  

  

4.2.1  É de suma importância manter os imóveis abaixo relacionados sob vigilância 

privada, ininterruptamente, 24h (vinte e quatro horas) por dia, diariamente, inclusive 

nos finais de semana e feriados; 

4.2.2 Os postos de serviço a serem preenchidos por vigilante, funcionarão todos os 

dias da semana (de segunda a domingo), cobrindo às 24h (vinte e quatro) horas do 

dia, no regime noturno de 12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de 

descanso) e regime diurno de 12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis horas 

de descanso).  

  

4.3 Da Localização dos Postos, da Escala e dos Horários de Execução do Serviço 

Quadro 1 - Local: Antiga Sede (Praça Visconde de Sinimbu) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do 

Serviço 
Escala de Trabalho 

Horário 

do Turno 

Quantidade 

de Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 07h00 

às 19h00 
01 02 
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Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 19h00 

às 07h00 
01 02 

  

Quadro 2 - Local: Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro e Galpão de Urnas 

(Av. Fernandes Lima - Farol) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do 

Serviço 
Escala de Trabalho 

Horário 

do Turno 

Quantidade 

de Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 07h00 

às 19h00 
01 02 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 19h00 

às 07h00 
01 02 

  

Quadro 3 - Local: Galpões do Almoxarifado e Patrimônio (Av. Menino Marcelo - 

Serraria) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do 

Serviço 
Escala de Trabalho 

Horário 

do Turno 

Quantidade 

de Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 07h00 

às 19h00 
01 02 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 19h00 

às 07h00 
01 02 
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Quadro 4 - Local: Edifício Arnon de Mello (Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do 

Serviço 
Escala de Trabalho 

Horário 

do Turno 

Quantidade 

de Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 07h00 

às 19h00 
02 04 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 19h00 

às 07h00 
02 04 

  

4.4 Da metodologia de prestação do serviço nos postos  

  

4.4.1 Em decorrência do tamanho da área a ser protegida, e/ou por 

razões de especificações nas atividades de segurança, é necessário que o vigilante 

saia circulando pela área, fazendo inspeções e averiguações, com objetivos de 

manutenção do grau de segurança, determinado no plano de segurança. 

4.4.2 Esta atividade é denominada de ronda da vigilância. O conceito 

da ronda está baseado na capacidade que os recursos humanos têm de poderem se 

movimentar, e constitui-se uma atividade operacional, pela qual os vigilantes da 

segurança patrimonial, circulam pelas áreas e instalações físicas, numa rotina de 

fiscalização e de inspeções periódicas. 

4.4.3 Uma vez definida a utilização do sistema de ronda dos 

vigilantes, o ponto de partida para a implantação desse sistema, é a definição dos 

trajetos a serem percorridos pelos vigilantes. 

4.4.4 Em seguida, devem ser distribuídos os pontos de controle para a 

fiscalização e inspeção, após então devem ser definidos os eventos a serem 

monitorados durante o percurso e nos pontos de controle. 

4.4.5 Finalmente, o homem de segurança deverá tomar conhecimento 

dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem seguidos, nas suas rotinas de 

averiguações e inspeções no percurso de ronda (ex. o que fazer quando se deparar 

com uma situação anômala). 
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4.4.6 Nos pontos estabelecidos para a passagem dos vigilantes e 

realização das verificações e inspeções, ao longo dos percursos de ronda, além de 

marcar presença e observar, os vigilantes devem colher informações sobre eventos 

anormais, eventos suspeitos e em desconformidades com os padrões de 

funcionamento dos locais. 

4.4.7 A implantação de postos de vigilância com ronda, permite que o 

vigilante aumente a abrangência de sua atuação, garantindo assim a segurança de uma 

maior área nas instalações físicas que ele esta alocado para proteger. 

  

4.5 Utilização dos sistema de rondas 

  

4.5.1 Para utilização do sistema de ronda, deve ser especificado o 

processo administrativo deste. 

4.5.2 O ponto de partida para a implantação desse sistema, é a 

definição dos trajetos a serem percorridos pelos vigilantes. Em seguida, devem ser 

distribuídos os pontos de controle, onde serão instalados os buttons, para a 

fiscalização e inspeção, após então devem ser definidos os eventos a serem 

monitorados durante o percurso e nos pontos de controle. 

4.5.3 Finalmente, o homem de segurança deverá tomar conhecimento 

dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem seguidos, nas suas rotinas de 

averiguações e inspeções no percurso de ronda. 

  

4.6 Das atribuições do vigilante  

  

4.6.1 São atribuições do vigilante: 

I. Vigiar as dependências de propriedade da contratante, com a finalidade 

de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e 

munições e outras irregularidades; 

II. Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento 

das leis e regulamentos; 

III. Recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de 

acesso livre e restrito, identificando-as, averiguando pretensões, e, se 

necessário, prestando informações ao público que estiver entrando ou 

saindo das dependências da contratante; 
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IV. Fiscalizar as pessoas e cargas que ingressam e saem das 

dependências da contratante, bem como o patrimônio dessa; 

V. Escoltar pessoas e mercadorias, se necessário, dentro do local de 

prestação do serviço; 

VI.Controlar objetos e cargas; 

VII. Vigiar parques e reservas florestais, se pertencentes à contratante, 

combatendo inclusive focos de incêndio; 

VIII. Vigiar presos, se estiverem nas áreas de domínio da contratante; 

IX. Comunicar-se, de forma discreta, via rádio HT ou telefone; 

X. Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável 

pelo posto, qualquer anormalidade verificada, inclusive de 

ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias; 

XI. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do 

posto, adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida 

da Administração, bem como as que entenderem oportunas; 

XII. Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente 

autorizadas e identificadas com crachá, abordando somente aquelas que 

não estejam identificadas ou apresentem atitude suspeita; 

XIII. Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, 

identificando o motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de 

pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área interna 

da instalação, mantendo sempre os portões fechados; 

XIV. Controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas e de veículos 

após o término de cada expediente de trabalho (fora do horário de 

funcionamento das unidades), anotando situações fora da normalidade, 

adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida da 

contratante, bem como as que entenderem oportunas; 

XV. Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o posto, 

quando da rendição, todas as orientações recebidas e em vigor, bem 

como eventual anomalia observada nas instalações e suas imediações; 

XVI.Comunicar à contratante todos os acontecimentos entendidos como 

irregulares e que possa vir a representar risco para o patrimônio do 

Tribunal, inclusive aqueles de ordem funcional, para que se adote as 

providências de regularização necessárias; 
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XVII. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem 

policial dentro das instalações da Administração, facilitando a atuação 

daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual 

acontecimento; 

XVIII. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às 

instalações, sem que estes estejam devida e previamente autorizados pela 

Administração; 

XIX. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e 

imediações, que implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das 

instalações; 

XX. Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o 

fato à Administração no caso de desobediência; 

XXI. Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao 

local, de bens de servidores, de empregados ou de terceiros; 

XXII. Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida da 

Administração verificando as dependências das instalações, adotando os 

cuidados e providências necessários para o perfeito desempenho das 

funções e manutenção da tranqüilidade; 

XXIII. Assumir diariamente o posto, devidamente uniformizado, 

barbeado, de cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal 

adequada; 

XXIV. Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres, 

principalmente para atender a chamados ou cumprir tarefas solicitadas 

por terceiros não autorizados; e 

XXV. Registrar e controlar, juntamente com a Administração, 

diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 

ocorrências do posto onde estiver prestando seus serviços. Ademais, 

visando à adequada consecução da atividade de vigilância, esta 

Administração entende que os funcionários alocados pela contratada 

deverão: 

a) Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da 

Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos 

responsáveis pela administração da instalação e outros de interesse, 

indicados para o melhor desempenho das atividades; 

b) Zelar, pela apresentação pessoal, mantendo as unhas e cabelos limpos 

e aparados, sapatos e coturnos engraxados, uniforme limpo e bem 
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apresentável, barbear-se diariamente, apresentar-se com os cabelos curtos 

ou presos, usar maquiagem suave e jóias discretas; 

c) Apresentar postura atenta e impecável, o que significa não se encostar 

a paredes e pontos de apoio, evitar manter as mãos nos bolsos, bem como 

permanecer de costas para o público; 

d) Responsabilizar-se pela manutenção, em boas condições de uso, dos 

móveis e equipamentos, em especial os de proteção contra incêndio, 

instalados no seu posto de serviço/guarita; 

e) Zelar pela ordem, segurança e limpeza do seu local de trabalho; 

f) Obedecer às normas internas deste Tribunal; 

g) Registrar diariamente a sua frequência, através de ponto eletrônico; 

h) Permanecer nos seus postos, não devendo se afastar de seus afazeres, 

principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por 

terceiros que não sua chefia (e/ou preposto), exceto para realizar as 

rondas noturnas, periódicas e programadas; 

i) Ao efetuar as rondas noturnas, nos horários estabelecidos pela 

Administração contratante, verificar todas as áreas internas e externas aos 

prédios, como vias de acesso, garagens e pátios, 

j) Efetuar, mediante anuência do “revistado”, revista privada em bolsas 

ou sacolas quando julgar conveniente e necessário, solicitando ao 

transeunte abrir sua própria bolsa, em abordagem discreta, com polidez e 

respeito; 

k) Fechar as entradas e saídas em situações de risco, quando julgar 

necessário, a fim de proteger a comunidade interna; 

l) Nos horários preestabelecidos para funcionamento das unidades, salvo 

exceções, abrir e fechar os portões e as portas dos imóveis sob sua 

responsabilidade, e proceder regularmente a vistoria, constatando a 

ausência de pessoas estranhas, abrindo e fechando as portas e 

janelas, ligando e desligando chaves de circuitos elétricos e aparelhos em 

geral, etc.; 

m) Organizar filas, quando houver necessidade; 

n) Auxiliar deficientes físicos a movimentarem-se pelo órgão contratante; 

o) Tomar as medidas necessárias para evitar danos, baseando-se nas 

circunstâncias observadas e valendo-se da autoridade outorgada pela 

função; 
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p) Acionar a ativação e desativação do sistema de alarmes dos prédios 

nos horários pré-estabelecidos; 

q) Monitorar câmeras de segurança instaladas nos prédios, se houver; 

r) Prestar as informações que possibilitem a punição dos infratores; 

s) Redigir e assinar diariamente o livro de ocorrências referente ao seu 

posto de trabalho; e 

t) Notificar à Administração, a existência de lâmpadas queimadas, luzes 

acesas, equipamentos ligados ou danificados, portas e janelas abertas, 

vazamentos de água ou gás e princípios de incêndio, verificando as 

condições de segurança. 

  

4.7 Dos Requisitos Profissionais do Vigilante 

  

4.7.1 A prestação do serviço de vigilância deverá ser executada por 

profissionais qualificados nos termos da Lei nº 7.102/83, regulamentada pelo Decreto 

nº 89.056/1983 e suas alterações, como também de acordo com as normas impostas 

pela Portaria DPF nº 3.233/2012, os quais deverão ser registrados no Departamento 

de Polícia Federal, onde comprovarão preencher os seguintes requisitos: 

I. ser brasileiro; 

II. ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 

III. ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau; 

IV. ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado em 

estabelecimento com funcionamento autorizado; 

V. ter sido aprovado em exame psicotécnico e de saúde física e 

mental; 

VI. não ter antecedentes criminais registrados; e 

VII. estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 

4.7.2 Convém ressaltar que a atividade de vigilância (CBO nº 

5.173.30) não se confunde com as atividades de porteiro, vigia e afins (CBOs da 

família nº 5.174), as quais, nos termos da Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), do Ministério do Trabalho, recepcionam e orientam visitantes e hóspedes. 

Zelam pela guarda do patrimônio observando o comportamento e movimentação de 

pessoas para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e outras anormalidades. 

Controlam o fluxo de pessoas e veículos identificando-os e encaminhando-os aos 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0788959)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 439



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

locais desejados. Recebem mercadorias, volumes diversos e correspondências. Fazem 

manutenções simples nos locais de trabalho. 

4.7.3 Os vigilantes, por sua vez, nos termos da CBO, Vigiam 

dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e 

combater delitos como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; 

zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e 

regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de 

acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio; escoltam pessoas e 

mercadorias. Controlam objetos e cargas; vigiam parques e reservas florestais, 

combatendo inclusive focos de incêndio; vigiam presos. Comunicam-se via rádio ou 

telefone e prestam informações ao público e aos órgãos competentes. 

4.7.4 Será assegurado ao vigilante, pelos instrumentos legais 

supracitados: 

I. às expensas do empregador a que se vincular, uniforme especial 

aprovado pela Ministério da Justiça, o qual deve ser usado somente quando em 

efetivo serviço; 

a) das especificações do uniforme constará apito com cordão, 

emblema da empresa, e plaqueta de identificação do vigilante, autenticada pela 

empresa e com validade de 06 (seis) meses, contendo o nome, número de registro na 

Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e fotografia tamanho 3x4 

do vigilante. 

II. quando em serviço, e no local de trabalho, portar revólver calibre 

32 ou 38 e utilizar cassetete de madeira ou de borracha; 

III. seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora; e 

IV. prisão especial por ato decorrente do exercício da atividade de 

vigilância. 

4.7.5 Ademais, os empregados da empresa especializada, alocados 

para a prestação dos serviços, deverão ser devidamente habilitados, selecionados - 

observando-se qualidades, habilidades e competências pessoais como a facilidade de 

comunicação, a interação social, a boa argumentação verbal e escrita, a organização, 

a agilidade e disposição para o trabalho, o autodomínio, a discrição e o sigilo, o 

espírito de equipe, e o respeito e a polidez necessários para relacionar-se com 

servidores e público em geral - e rigorosamente preparados. 

  

4.8 Dos Locais de Realização do Serviço 
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O serviço será prestado nos imóveis sob responsabilidade do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), sediados no município de Maceió/AL, 

descritos no item 4.3. 

  

4.9 Do Auxílio-Transporte, Auxílio-Refeição/Alimentação 

  

4.9.1 Mensalmente, deverá ser fornecido aos empregados, vales-

transporte e vales-alimentação/refeição, cujos valores deverão ser aqueles estipulados 

em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho; 

4.9.2 A entrega dos vales-transporte e vales-alimentação/refeição 

deverá ser realizada nas dependências do TRE/AL onde os empregados exerçam suas 

atividades laborais; 

4.9.3 A contratada deverá obedecer, quanto à data de entrega e à 

quantidade dos auxílios, ao disposto em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho 

da categoria; 

4.9.4 A Contratada deverá controlar o fornecimento dos auxílios-

transporte e auxílios alimentação/refeição, e o comprovante de fornecimento deverá 

conter as seguintes informações: nome e registro do empregado, lotação, data de 

fornecimento, quantidade fornecida, valor total fornecido e mês de competência; 

4.9.5 O comprovante de fornecimento dos auxílios deverá ser feito, no 

mínimo, em 2 (duas) vias, sendo que 1 (uma) deverá ser entregue ao fiscal do 

Contrato juntamente com o pedido de pagamento de fatura; 

4.9.6 A concessão de outros benefícios deve obedecer ao disposto em 

Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho da categoria;  

4.10 Do preposto 

4.10.1 A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, um 

preposto, aceito pela fiscalização, durante o período de vigência do contrato, para 

representá-la administrativamente, sempre que for necessário. Na declaração deverá 

constar o nome completo, número do CPF e do documento de identidade, além dos 

dados relacionados à sua qualificação profissional. 

4.10.2. O preposto deverá se apresentar à respectiva unidade 

fiscalizadora em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para firmar, 

juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de Abertura do 

Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a 

execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à 

implantação de postos e execução do contrato relativos à sua competência. 
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4.10.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões 

relacionadas às faturas dos serviços prestados. 

4.10.4. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à 

necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao 

cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. 

4.11 Fornecimento de uniformes 

4.11.1 A CONTRATADA deverá providenciar para que os 

profissionais indicados apresentem-se no local de prestação dos serviços trajando 

uniformes fornecidos às expensas da empresa. Os uniformes deverão ser aprovados 

previamente pela Fiscalização da CONTRATANTE e conter as características 

básicas constantes do ANEXO III - INSUMOS DIVERSOS. 

4.11.2. O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do 

prazo de 10 (dez) dias, a contar do início da prestação dos serviços. 

4.11.3. A quantidade de itens dos uniformes estimada nas tabelas 

refere-se ao previsto para o período de um ano, porém, deverá ser fornecida a metade 

a cada seis meses, exceto para eventual item com quantidade anual igual a 1 (um), 

que deverá ser fornecido no início da execução contratual e no início de cada período 

prorrogado, se houver. 

4.11.4. Todos os itens do conjunto de uniformes estarão sujeitos à 

prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, 

caso não correspondam às especificações.  

4.11.5 Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos 

uniformes, quanto a tecido, cor, modelo, desde que previamente aceitas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

4.11.6. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados mediante 

recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre 

que solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

4.11.7. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do 

posto de trabalho. 

4.11.8. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o 

uniforme usado, quando da entrega dos novos. 

  

5. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A QUANTIDADE DE 

SERVIÇO A SER CONTRATADO 
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5.1 A demanda foi estabelecida considerando os pontos de acesso 

vulneráveis às dependências da antiga Sede do TRE/AL, atual Sede do TRE/AL, dos 

Galpões do Almoxarifado e Patrimônio do TRE/AL e do Fórum Eleitoral de Maceió. 

5.2 Assim, concluiu-se que 10 (dez) postos de serviços providos de 

vigilantes armados – serão suficientes para atender a demanda dos locais. 

  

6. UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O SERVIÇO 

  

6.1 Os serviços de vigilância patrimonial, conforme item 1, alínea b), 

do Anexo VI-A da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, devem ser contratados pelo preço 

mensal de cada posto de vigilância requerido, limitando-se aos valores máximos 

estabelecidos na Portaria SEGES/MP 213/2017. 

6.2 Para o Estado de Alagoas a Convenção Coletiva de Trabalho 

(CCT) de 2019, com número de registro no MTE AL000039/2019, considerando, 

portanto, em seus cálculos, benefícios e direitos dos trabalhadores que foram 

suprimidos pela reforma da CLT, bem como, pela nova CCT dessa categoria, 

celebrada em 13/08/2019, ainda vigente, utilizada para embasar a Planilha de Custos 

e Formação de Preços desta contratação. 

6.3 As recentes alterações dos direitos trabalhistas (supressão do DSR 

na jornada 12x36h, redução do intervalo intrajornada, permissão de indenização desse 

intervalo em detrimento de seu gozo e reposição do posto por outro funcionário, etc) 

e nas metodologias de cálculos (comparando-se as fórmulas aplicadas no referido 

caderno técnico àquelas propostas pela IN 05/2017), compensam, no que tange aos 

custos da contratação para a Administração, o aumento da remuneração básica dado 

pela nova CCT à categoria,  de tal forma que os preços totais mensais - para os postos 

diurno e noturno, respectivamente - devem ficar entre os limites mínimos e máximos 

estabelecidos no caderno técnico, os quais, ressalta-se, consideram apenas as 

condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na 

execução do serviço. 

  

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

  

O Caderno de Logística do Ministério do Planejamento, 0660303, por 

sua vez, destaca que a contratada deverá: 
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a) para todos os efeitos legais, responsabilizar-se perante o órgão 

contratante e terceiros, pelos atos e omissões praticados por seus empregados no 

desempenho de suas funções; 

b) comprovar a formação técnica específica da mão de obra oferecida, 

por meio de Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedido por 

instituição devidamente habilitada e reconhecida; 

c) implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de 

início dos serviços, a mão de obra nos respectivos Postos de Vigilância contratados; 

d) informar, em tempo hábil, qualquer motivo que atrase ou a impeça 

de assumir o posto conforme o estabelecido; 

e) fornecer uniformes e equipamentos à mão de obra envolvida, 

conforme a descrição e quantidades estipuladas no Anexo III, deste Termo de 

Referência; 

f) apresentar à Administração a relação de armas e cópias autenticadas 

dos respectivos Registro de Arma e Porte de Arma, que serão utilizadas pela mão de 

obra alocada nos postos; 

g) fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no 

momento da implantação dos postos; 

h) oferecer munição de procedência direta de fabricante, não sendo 

permitido em hipótese alguma o uso de munições recarregadas; 

i) prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos 

postos, nos regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista 

vigente; 

j) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão de 

obra oferecida para atuar nas instalações da Administração; 

k) efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter imediato, 

em eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho 

(dobra); 

l) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, 

para atender a eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como 

impedir que a mão de obra que cometer falta disciplinar, qualificada como de 

natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações; 

m) atender de imediato às solicitações de substituição da mão de obra, 

qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 
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n) instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações 

da Administração, inclusive no que se refere ao cumprimento das Normas Internas e 

de Segurança e Medicina do Trabalho; 

o) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada 

nos postos das instalações onde houver prestação dos serviços; 

p) inspecionar os postos, por meio de seus supervisores, no mínimo 1 

(uma) vez por semana, em dias e períodos (diurno das 7h/15h e noturno das 15h/23h) 

alternados; e 

q) cientificar seus vigilantes de que a arma deverá ser utilizada 

somente em legítima defesa, própria ou de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio 

da Administração, após esgotados todos os outros meios para a solução de eventual 

problema. 

  

8. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, CONTA CORRENTE 

VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

  

8.1 A Garantia de Execução 

  

8.1.1 Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data da assinatura do Contrato, 

comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor anual atualizado do Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do 

custo da folha de pagamento dos empregados da Contratada que venham a participar 

da execução dos serviços contratados, nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 

8.1.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

o pagamento de: 

i. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

ii. prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do Contrato; 

iii. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

iv. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

honradas pela Contratada. 
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8.1.3 Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem 

expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item imediatamente 

anterior. 

8.1.4 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

8.1.5 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

Administração a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou 

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 

78 da Lei n. 8.666/1993. 

8.1.6 Será considerada extinta a garantia: 

a. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 

de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 

Contratada cumpriu todas as cláusulas do Contrato; 

b. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros. 

  

8.2 Conta-Depósito Vinculada para a Quitação de Obrigações 

Trabalhistas 

  

8.2.1 Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de 

obrigações trabalhistas nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 

05/2017 e  do respectivo Caderno de Logística editado pelo Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

8.2.2 As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento dos 

encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas do 

valor mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária 

oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 

8.2.3 A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante 

autorização do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

8.2.4 O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 

valores das seguintes previsões: 

i. 13º (décimo terceiro) salário; 

ii. férias e um terço constitucional de férias; 
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iii. multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

iv. impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

8.2.5 O Contratante firmará acordo de cooperação com instituição 

bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito vinculada; 

8.2.6 A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o 

Contratante e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

8.2.7 Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária 

oficial, de abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no 

nome da empresa; 

8.2.8 Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-

depósito vinculada, de termo específico da instituição financeira oficial que permita o 

Contratante ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores 

depositados à autorização da Administração. 

8.2.9 O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da 

poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior 

rentabilidade; 

8.2.10 Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 

mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a 

ser pago diretamente à empresa; 

8.1.11 Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles 

previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP. 

8.2.12 Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização 

para a criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 

05/2017-SEGES/MP; 

8.2.13 A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para 

utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações 

trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes 

condições: 

i. parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 

devidos; 

ii. parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando 

dos gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 

iii. parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 

proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o 

FGTS, quando da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 

iv. ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 
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v. o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, 

por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e 

previdenciários relativos ao serviço contratado. 

8.2.14 Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o 

pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante 

a vigência do Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos 

comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 

vencimento; 

8.2.15 O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 

indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a 

movimentação, encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial 

no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos 

documentos comprobatórios da empresa; 

8.2.16 A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar 

que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente  

dos trabalhadores favorecidos; 

8.2.17 A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo 

máximo de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a 

quitação das obrigações trabalhistas. 

8.2.18 O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 

Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da 

categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação 

de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

  

9. Obrigações do TRE/AL  

  

9.1 Celebrado o Contrato, o Tribunal Regional Eleitoral 

de Alagoas ficará obrigado a: 

9.1.1 efetuar o pagamento, de acordo com as condições de preço e 

prazo estipuladas no instrumento contratual; 

9.1.2 promover, em conformidade com os artigos 66 e 67 da Lei n. 

8.666/93 e alterações posteriores, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 

Contrato a partir da data inicial de vigência deste, por intermédio de servidor 

especialmente designado para esse fim, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, o 

qual deverá anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à 
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Contratada a ocorrência de qualquer fato que, a seu critério, exija medidas corretivas 

por parte da mesma; 

9.1.3 orientar os empregados sobre os programas sustentáveis 

existentes no TRE/AL.  

9.1.4 comunicar prontamente à Contratada toda e qualquer 

anormalidade verificada que interfira na execução do Contrato, a fim de que qualquer 

falha seja sanada em tempo hábil;  

9.1.5 permitir aos empregados da Contratada, que estejam 

devidamente identificados, acesso às suas dependências, possibilitando-lhes o 

desempenho de suas atribuições; e 

9.1.6 determinar, ante a especificidade da contratação, que sua 

fiscalização seja exercida obrigatoriamente por servidor ocupante do cargo de Agente 

de Segurança. 

  

10.CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAMENTO DA 

PROPOSTA 

  

10.1 Os serviços objeto deste Termo de Referência, tendo em vista as 

suas peculiaridades e natureza, serão licitados em seu valor global, somados os 

custos totais da contratação, conforme planilha de custos e formação de preços, 

constante no Anexo IV deste Termo de Referência. 

10.2 Será considerada vencedora do certame a licitante que, após a 

análise da proposta de preço e dos documentos de habilitação, atendidas as exigências 

do edital, houver ofertado o menor preço para a execução do objeto da licitação, pelo 

período inicial de 12 (doze) meses. 

10.3 A realização deste procedimento na modalidade pregão, na forma 

eletrônica, com julgamento pelo preço global, abrangendo os custos totais com os 

Postos de Trabalho, justifica-se em razão dos serviços serem destinados ao objeto 

comum “vigilância e controle de acesso”. Por isso, contratados junto à uma única 

empresa permite um maior rendimento dos serviços e ganho  gerencial centralizado, 

bem como atividades mais dinâmicas, o que implica inúmeras vantagens para a 

Administração no tocante à responsabilidade e segurança ao patrimônio público. 

10.4 Do contrário, caso os itens fossem adjudicados a várias empresas, 

a responsabilidade pela segurança ficaria prejudicada, uma vez que a Administração 

não teria como estabelecer responsabilidade individualizada a cada Contratada, 
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prejudicando a finalidade maior “vigilância e controle de acesso”, em última análise, 

prejudicando a própria segurança pública e patrimonial. 

  

11. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

  

11.1 As pessoas jurídicas interessadas em participar do certame 

licitatório que tenha por fim a contratação do objeto deste Termo de Referência 

deverão satisfazer as seguintes condições mínimas de regularidade fiscal, de 

capacidade técnica e de habilitação: 

11.1.1 estar regular junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), podendo comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF); 

11.1.2 estar regular junto à Seguridade Social, podendo comprovar por 

meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF); 

11.1.3 estar regular junto à Dívida Ativa da União, podendo 

comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF); 

11.1.4 estar regular junto à Fazenda Pública Federal, podendo 

comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF); 

11.1.5 declarar, com base nas disposições do edital de licitação, o 

cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, de 1988, conforme prescreve o art. 27, V, da lei n. 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999; 

11.1.6 declarar, com base nas disposições do edital de licitação, a 

inexistência de fato superveniente impeditivo à sua habilitação no certame; 

11.1.7 declarar, com base nas disposições do edital de licitação, a 

conformidade com as especificações do objeto do certame decorrente deste Termo de 

Referência; 

11.1.8 declarar, para o fim de assegurar a “preferência de contratação” 

como critério de desempate, se é microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 

(EPP), com fundamento na Lei Complementar n. 123/2006 (Estatuto das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), de 14 de dezembro de 2006; 

11.1.9 declarar, com fundamento no Acórdão TCU n. 950/2007 – 

Plenário, de 23/05/07, publicado no DOU de 28/05/2007, que não incluiu percentuais 
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ou  itens na planilha de custos e formação de preços ou em sua proposta comercial 

objetivando o ressarcimento de supostos gastos com os impostos diretos IRPJ 

(Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido); 

11.1.10 apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto, ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, apresentar, ainda, documentos  de 

eleição de seus administradores; 

11.1.11 disposição prevendo condições de habilitação econômico-

financeira nos seguintes termos: 

i. balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 

exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez 

Corrente - LC, e Solvência Geral - SG superiores a 1 (um); 

ii. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, 

tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do 

último exercício social; 

iii. comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 

proposta; 

iv. declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos 

assumidos, conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017 

SEGES/MP, de que um doze avos dos contratos firmados com a 

Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 

apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do 

licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "c", 

observados os seguintes requisitos: 

 a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado 

do Exercício - DRE, relativa ao último exercício social; e 

 caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na 

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE apresentada seja 

superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante 

deverá apresentar justificativas; 
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 certidão negativa de feitos de falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

11.1.12 comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, 

com o que está sendo licitado mediante a comprovação de experiência mínima de três 

anos da execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o 

somatório de atestados; 

11.1.13 apresentar autorização de funcionamento concedida pelo 

Departamento de Polícia Federal, bem como a comprovação de comunicação à 

Secretaria de Segurança Pública da respectiva unidade da federação, exigidas nos 

termos do art. 14, incisos I e II, da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, e dos artigos 32 

e 38 do Decreto n. 89.056, de 24 de novembro de 1983, que regulamentou a referida 

lei; e 

11.1.14 devem ser observados os parâmetros dos itens 10.6 e 10.7 do 

Anexo VII-A da IN 05/2017 SEGES/MP. 

  

12. CONDIÇÕES CONTRATUAIS GERAIS 

  

12.1 Do Preço e Forma de Pagamento 

  

12.1.1 Pela execução do serviço o TRE/AL pagará à Contratada o 

valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo, no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do atesto do fiscal do Contrato. 

12.1.1.1 o atesto na nota fiscal pela fiscalização ocorrerá no prazo de 

até 07 (sete) dias úteis. 

12.1.1.2 Para fazer jus ao pagamento pelos serviços efetivamente 

realizados, a Contratada deverá encaminhar ao TRE/AL, os seguintes documentos: 

a) nota fiscal; 

b) prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução Normativa SRF n.º 

1540, de 05 de janeiro de 2015 (simples nacional), se for o caso; 

c) certificado de regularidade do FGTS (CRF); 
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d) certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da 

União; 

e) certidão negativa de débitos trabalhistas. 

  

12.1.1.3 caso a Contratada não encaminhe os documentos elencados 

no item anterior, será notificada para apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao 

Contratante responsabilidade pelo atraso no pagamento. 

12.1.1.4 o CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos 

quais deva constar o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta 

comercial apresentada por ocasião da licitação, e na nota de empenho; 

12.1.1.5 o pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação 

qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade 

aplicada; 

12.1.1.6 quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos 

provocados exclusivamente pelo TRE/AL, o valor devido deverá ser acrescido de 

atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 

data do efetivo pagamento, e os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte 

fórmula: 

I= (TX/100) 

365 

EM = I x N x VP, onde: 

  

I= Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora atual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

  

12.2 Do Prazo de Vigência do Contrato 
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12.2.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data 

da assinatura do contrato. 

12.2.1.1 Por se tratar de serviço a ser executado de forma contínua, o 

Contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração (TRE/AL), 

limitado, em qualquer caso, a 60 (sessenta) meses, sempre através de termos aditivos, 

conforme permissivo contido no art. 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93 e  alterações 

posteriores, desde que a instrução processual contemple: 

 relatório que discorra sobre a execução do Contrato, com informações de que 

os serviços tenham sido prestados regularmente; 

 justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse 

na realização do serviço; 

 comprovação de que o valor do Contrato permanece economicamente 

vantajoso para a Administração; 

 manifestação expressa da Contratada informando o interesse na prorrogação; 

e 

 comprovação de que o contratante mantém as condições iniciais de 

habilitação. 

12.2.2 em caráter excepcional, mediante autorização da autoridade 

superior, e devidamente justificada, o prazo de vigência do Contrato poderá ser 

prorrogado em até 12 (doze) meses, conforme faculta o art. 57, §4º da Lei n. 8.666/93 

e alterações posteriores. 

12.2.3 nas contratações de serviços continuados, a contratada não tem 

direito subjetivo à prorrogação contratual. 

12.2.4 toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato, devendo 

ser promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à 

aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante. 

12.2.5 a vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos com 

mão de obra exclusiva estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa 

de mercado, nas seguintes hipóteses: 

i. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens 

envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de Lei; 

ii. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens 

envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho e de Lei) e materiais serão 
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efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no Contrato, 

que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que 

estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice 

setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE); 

iii. Na falta de qualquer índice setorial, fica definido o “Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE” como o índice oficial a que se 

refere a letra “b” desse item. 

  

12.3 Das Alterações Contratuais 

  

12.3.1 O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, 

na forma do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores; 

12.3.2 a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem no objeto do Contrato, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado inicial atualizado do Contrato, 

conforme dispõe o §1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores; 

12.3.3 as solicitações de repactuação e de revisão serão devidamente 

analisadas pelo TRE/AL e, uma vez aceitas, serão concedidas pela sua autoridade 

máxima 

12.3.4 será admitida a repactuação dos preços dos serviços objeto do 

Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano; 

12.3.5 o interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação 

será contado a partir da data limite para apresentação da proposta constante do 

instrumento convocatório, se for este o caso, ou da data do Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da 

proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver 

vinculadas às datas-bases destes instrumentos; 

12.3.6 nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será 

contada a partir da data da última repactuação ocorrida; 

12.3.7 as repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, 

acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 

apresentação da planilha de custos e formação de preços, se for este o caso; 

12.3.8 quando da solicitação da repactuação, esta somente será 

concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se: 
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i. os preços praticados no mercado e em outros Contratos de mesmo objeto 

celebrados por órgãos públicos; 

ii. as particularidades do Contrato; 

iii. a nova planilha apresentada com a variação dos custos; 

iv. indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma natureza, 

valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e 

v. a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante; 

12.3.9 a decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos 

comprovantes de variação dos custos, a qual será feita mediante termo aditivo ao 

Contrato vigente; 

12.3.10 o prazo referido no item anterior ficará suspenso enquanto a 

Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo 

TRE/AL para a comprovação da variação dos custos; 

12.3.11 o TRE/AL poderá realizar diligências para conferir a variação 

de custos alegados pela Contratada; 

12.3.12 os novos valores contratuais decorrentes das repactuações 

terão suas vigências iniciadas a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à 

repactuação, como regra geral, ou nas hipóteses dos incisos do artigo 58 da IN 

N.05/2017-SEGES/MP. 

12.3.13 o TRE/AL poderá prever o pagamento retroativo do período 

que a proposta de repactuação permanecer sob sua análise, por meio de Termo de 

Reconhecimento de Dívida; e 

12.3.14 na hipótese do item anterior, o período que a proposta 

permaneceu sob a análise do TRE/AL será contado como tempo decorrido para fins 

de contagem da anualidade da próxima repactuação. 

  

12.4 Da Recomposição do Equilíbrio Econômico-financeiro 

  

12.4.1 O Contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos de sua execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 

do príncipe, configurando, dessa forma, álea econômica extraordinária e 

extracontratual, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, 

nos termos do Art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores. 
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12.5 Das Sanções Administrativas 

  

12.5.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão 

unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o 

valor anual da contratação, a CONTRATADA que: 

i) apresentar documentação falsa; 

ii)fraudar a execução do contrato; 

iii) comportar-se de modo inidôneo; 

iv) cometer fraude fiscal; ou 

v) fizer declaração falsa. 

12.5.2. Para os fins do subitem 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos 

tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, 

da Lei nº 8.666/1993. 

12.5.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei 

nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de 

retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de 

inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá 

ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens e 

nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções: 

i) Advertência; 

ii) Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, por prazo não superior a dois anos; 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior; ou 

iv) Impedimento de licitar e contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 

a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 

cinco anos. 

12.5.4. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 

CONTRATADA: 
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i) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato 

após 10 (dez) dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos 

no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

12.5.5 No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA 

poderá ser sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do 

contrato. 

12.5.6. Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a 

CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do 

item 12, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e 

alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação 

será reiniciada a cada renovação de contrato. 

12.5.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a 

CONTRATADA: 

i). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato 

após 20 (vinte) dias contados da data estipulada para início da execução 

contratual; 

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos 

no contrato por 5 (cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

12.5.8. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla 

defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 

20% (vinte por cento) do valor anual do contrato. 

12.5.9. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a 

CONTRATADA: 

i) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato 

após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução 

contratual; 

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos 

no contrato por 7 (sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

12.5.10. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla 

defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 

30% (trinta por cento) do valor anual do contrato. 

12.5.11. O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela 

Administração, nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou 

inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e 

em legislação específica. 
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12.5.12. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a 

Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas 

seguintes: 

  

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 

CORRESPONDÊNCIA 

% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 

4 5 3% 

5 8 4% 

6 10 5% 

  

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir a presença de empregado 

não uniformizado ou com uniforme 

manchado, sujo, mal apresentado 

e/ou 

sem crachá. 

1 
Por empregado e 

por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação 

para a execução dos serviços 
1 

Por empregado e 

por dia 

3 

Executar serviço incompleto, de 

baixa qualidade, paliativo, 

substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de  

providenciar recomposição  

omplementar. 

2 Por ocorrência 

4 

Fornecer informação falsa de serviço 

ou substituir material ou equipamento 

licitado por outro de qualidade 

inferior. 

2 Por ocorrência 

5 

Suspender ou interromper, salvo por 

motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais. 

5 Por dia e por posto 

6 Destruir ou danificar documentos por 3 Por ocorrência 
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culpa ou dolo de seus agentes. 

7 

Utilizar as dependências da  

CONTRATANTE para fins diversos 

do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 

Recusar-se a executar serviço 

determinado pela FISCALIZAÇÃO, 

sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 

Permitir situação que crie a 

possibilidade de causar ou que cause 

dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências da 

CONTRATANTE quaisquer 

equipamentos ou materiais, previstos 

em contrato, sem autorização prévia 

do responsável. 

1 
Por item e por 

ocorrência 

11 

Retirar empregados ou encarregados 

do serviço durante o expediente, sem 

a anuência prévia da 

CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 

por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 

Registrar e controlar, 

diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal. 

1 
Por empregado e 

por dia 

13 

Substituir empregado que tenha 

conduta inconveniente ou 

incompatível com suas 

atribuições. 

1 
Por empregado e 

por dia 

14 
Manter a documentação de 

habilitação atualizada. 
1 

Por item e por 

ocorrência 

15 

Cumprir horário estabelecido 

pelo contrato ou 

determinado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

1 

Por dia de 

ocorrência e por 

posto 

16 

Cumprir determinação da 

FISCALIZAÇÃO para controle 

de acesso de seus empregados. 

1 Por ocorrência 

17 
Cumprir determinação formal 

ou instrução 
2 Por ocorrência 
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complementar da 

FISCALIZAÇÃO 

18 
Efetuar a reposição de 

empregados faltosos. 
2 

Por empregado e 

ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de 

salários, vales transporte, vales 

refeição, seguros, encargos 

fiscais e sociais, como 

recolhimentos das contribuições 

sociais da Previdência Social ou 

do FGTS, bem como arcar com 

quaisquer despesas diretas e/ou 

indiretas relacionadas à 

execução do contrato nas datas 

avençadas. 

6 

Por mês de 

ocorrência do não 

pagamento de 

quaisquer dos 

benefícios 

20 

Entregar o uniforme aos 

empregados na periodicidade 

definida no edital. 

1 
Por empregado e 

por dia de atraso 

21 

Manter sede, filial ou escritório 

de atendimento na cidade local 

de prestação dos serviços. 

1 
Por ocorrência e 

por dia 

22 

Apresentar, quando solicitado, 

documentação fiscal, 

trabalhista, previdenciária e 

outros documentos necessários 

à comprovação do 

cumprimento dos demais 

encargos trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

23 

Creditar os salários nas contas 

bancárias dos empregados, em 

agências localizadas na cidade 

local da prestação dos serviços 

ou em outro definido pela 

Administração. 

1 
Por ocorrência e 

por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso 

ou incompleta a documentação 

exigida na Cláusula Nona - DA 

FISCALIZAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL, 

TRABALHISTA E  

1 
Por ocorrência e 

por dia 
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PREVIDENCIÁRIA deste 

contrato. 

25 

Entregar ou entregar com atraso 

os esclarecimentos formais 

solicitados para sanar as 

inconsistências ou dúvidas 

suscitadas durante a análise da 

documentação exigida por força 

do contrato. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

26 

Manter em estoque 

equipamentos discriminados em 

contrato, para uso diário. 

2 

Por item e por dia 

de 

indisponibilidade 

27 

Impor penalidades, em no 

máximo 15 (quinze) dias da 

ocorrência, aos empregados que 

se negarem a utilizar os 

equipamentos adequadamente. 

2 
Por empregado e 

por ocorrência 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do 

contrato e seus anexos não 

previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência 

formalmente notificada pela 

unidade fiscalizadora 

3 
Por item e por 

ocorrência 

29 

Substituir os equipamentos que 

apresentarem defeitos e/ou 

apresentarem rendimento 

insatisfatório em até 24 (vinte e 

quatro) horas, contadas da 

comunicação da 

CONTRATANTE. 

2 
Por equipamento e 

dia de atraso 

30 

Cumprir pontos da política de 

sustentabilidade do TRE-AL 

(principalmente separação de 

resíduos, reciclagem e 

economia de água/energia). 

3 
P o r ocorrência 

apontada 

31 

A tender normas sobre saúde, 

higiene e segurança do 

trabalho. 

6 
P o r ocorrência 

apontada 
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12.5.13. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 

CONTRATADA: 

i) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para 

cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

ii) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da comunicação oficial. 

iii) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido 

pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição 

em dívida ativa. 

iv) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o 

pagamento da multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

contados da solicitação da CONTRATANTE. 

12.5.14. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações 

legais previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da 

Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 

8.666, de 1993. 

  

12.6 Da Rescisão 

12.6.1 Constituem motivos para rescisão os constantes no art. 78 da 

Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

  

12.7 Dos Recursos Administrativos 

12.7.1 Relativamente aos recursos administrativos, a Contratada 

sujeitar-se- á, subsidiariamente, às normas da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

  

12.8 Das Disposições Gerais 

12.8.1 As normas de segurança constante deste Termo de Referência 

não desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposições legais, federais, 

estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os 

processos, ações ou reclamações movidos por pessoas físicas ou jurídicos em 

decorrência de negligência, imperícia ou imprudência no desenvolvimento dos 

serviços. 
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12.9 Dos Anexos 

12.9.1 São documentos anexos ao presente Termo de Referência: 

ANEXO I -  Instrumento de Medição de Resultados - (0757062); 

ANEXO II -  Mapa de Riscos - (0757063); 

ANEXO III - Insumos Diversos (0757064); 

ANEXO IV - Planilhas de Composição de Custos; 

ANEXO V - Memória de Cálculo para Composição dos Custos. 

  

  

Iury Araujo Souza  

Carlos Antônio Vieira Costa 

Marcos André Melo Teixeira  

Equipe de Planejamento da Contratação 

  

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da SEGEC, em auxílio à Equipe de Planejamento 
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ANEXO I-A 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS 

  

1. DA DEFINIÇÃO 

1.1 Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos 

serviços, identificando indicadores, metas, mecanismos de cálculo, forma de 

acompanhamento e adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas 

estabelecidas. 

1.2 Este anexo é parte indissociável dos Estudos Preliminares (0660302) 

e de seus demais anexos. 

1.3 A contratada obriga-se a aceitar a aferição dos serviços, conforme 

definição dos indicadores e descontos previstos contratualmente. 

1.4 O não cumprimento reiterado deste acordo poderá ensejar, além das 

penalidades previstas no edital e contrato, a rescisão contratual, garantida a ampla defesa 

e contraditório. 

1.5 Da adequação do pagamento: 

1.5.1 A aferição dos serviços será realizada sempre até o 1º (primeiro) 

dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sob a responsabilidade do fiscal do 

contrato. 

1.5.2 Verificado o não cumprimento integral das obrigações 

estabelecidas neste acordo, o fiscal determinará a adequação do pagamento à contratada, 

aplicando os acréscimos previstos nas tabelas. 

1.5.3 Não será necessária a abertura de processo administrativo para 

adequação do pagamento. 

1.5.4 Além da adequação dos acréscimos previstos neste acordo, poderão 

ser aplicadas, independentemente das demais penalidades previstas no edital e contrato: 

multa, impedimento de licitar e contratar entre outros, garantidos a ampla defesa e 

contraditório. 

  

2. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE 

AVALIAÇÃO 

2.1 Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por meio 

dos indicadores de qualidade apresentados nas tabelas abaixo: 

  

INDICADOR Nº 01 – DA EXECUÇÃO DOS 
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SERVIÇOS 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

Item Descrição 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento dos 

serviços conforme descrito no Termo 

de Referência, e de todas as cláusulas 

contratuais. 

Meta a cumprir 100% diariamente. 

Instrumento de 

medição 
Conferência local e documental. 

Forma de 

acompanhamento 

Visual, pelo gestor e fiscais de 

contratos. 

Periodicidade Diária. 

Mecanismo de 

Cálculo 

Serão verificadas as ocorrências e 

descontado conforme tabela. 

Início de Vigência 
A partir do início da prestação do 

serviço. 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de 

sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% 

sobre o valor mensal da nota fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre o 

valor mensal da nota fiscal. 

Observações 

Nos três primeiros meses sua 

validade será meramente para fins de 

orientação e adaptação. 
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INDICADOR Nº 02 –  DOS COLABORADORES 

QUANTITATIVO DE COLABORADORES, USO DE UNIFORME, 

ASSEIO PESSOAL E CORTESIA NO ATENDIMENTO 

Item Descrição 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento 

das atividades realizadas no local 

determinado para a execução dos 

serviços, vedada a ausência ou 

redução de colaboradores, 

devendo a empresa providenciar 

a substituição em caso de faltas. 

Garantir que os colaboradores 

apresentem-se uniformizados e 

asseados, prestando os serviços 

com cortesia e gentileza. 

Meta a cumprir 

100% diariamente de quantitativo 

adequado de colaboradores, 

utilização de uniforme, asseados 

e atendimento cortês. 

Instrumento de 

medição 

Controle de ponto e conferência 

local. 

Forma de 

acompanhamento 

Visual, pelo fiscal de contrato e 

através do controle de ponto. 

Periodicidade Diária. 

Mecanismo de 

Cálculo 

Será verificada frequência dos 

colaboradores, utilização de 

uniforme, asseio pessoal e 

cortesia no atendimento 

descontados conforme tabela. 

Início de Vigência Conforme contrato. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções Até 2 pontos: sem aplicação de 
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sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% 

sobre o valor mensal da nota 

fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre 

o valor mensal da nota fiscal. 

Observações 

Nos três primeiros meses sua 

validade será meramente para 

fins de orientação e adaptação. 

  

INDICADOR Nº 03 –  DO PAGAMENTO DE 

SALÁRIOS E OUTROS BENEFÍCIOS 

ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTROS 

BENEFÍCIOS 

Item Descrição 

Finalidade 
Mitigar ocorrências de atrasos de 

pagamento. 

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês. 

Instrumento de 

medição 

Constatação formal de 

ocorrências 

Forma de 

acompanhamento 
Pessoal. Pelo fiscal do contrato. 

Periodicidade 

Mensal, nos termos do art. 459 

§1º, do Decreto- Lei 5452/43, ou 

data base fornecida por 

convenção coletiva da categoria 

Mecanismo de 

Cálculo 

Identificação de, pelo menos, 

uma ocorrência de atraso no mês 

de referência. 

Início de Vigência 
A partir do início da prestação do 

serviço 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 
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Sanções 

Até 1 ponto: sem aplicação de 

sanções. De 2 a 3 pontos: 

desconto de 5% sobre o valor 

mensal da nota fiscal. De 4 a 5 

pontos: desconto de 10% sobre o 

valor mensal da nota fiscal. 

Observações 
Atendendo ao disposto do art. 

459 §1º da CLT 

  

INDICADOR Nº 04 –  DO FUNCIONAMENTO 

ABERTURA, ENCERRAMENTO, FUNCIONAMENTO, 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Item Descrição 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento 

das atividades, vedada a falta ou 

precariedade do funcionamento, 

com o fiel cumprimento dos 

horários de abertura e fechamento. 

Garantir o quantitativo adequado 

de materiais e equipamentos 

Meta a cumprir 

100% diariamente cumprir os 

horários de funcionamento 

estabelecidos, dispor de todo o 

material e equipamentos previstos. 

Instrumento de 

medição 
Conferência local. 

Forma de 

acompanhamento 
Visual. 

Periodicidade Diária. 

Mecanismo de 

Cálculo 

Será verificado os horários de 

abertura e   encerramento, 

quantitativo dos materiais e 

equipamentos e descontado 

conforme tabela 

Início de Vigência Conforme contrato. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 
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3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de 

sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% 

sobre o valor mensal da nota fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre o 

valor mensal da nota fiscal. 

Observações 

Nos três primeiros meses sua 

validade será meramente para fins 

de orientação e adaptação. 

  

INDICADOR Nº 05 – DO ATENDIMENTO ÀS 

SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE 

TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA 

CONTRATANTE 

Item Descrição 

Finalidade 
Mensurar o tempo de resposta às 

solicitações da contratante. 

Meta a cumprir Até dia útil posterior à solicitação. 

Instrumento de 

medição 

Constatação formal de 

ocorrências. 

Forma de 

acompanhamento 
Pessoal. Pelo fiscal do contrato. 

Periodicidade 
Por evento/solicitação à 

contratante. 

Mecanismo de 

Cálculo 

Verificação da quantidade de 

ocorrências registradas com 

tempo de resposta superior a meta. 

Início de Vigência 
A partir do início da prestação do 

serviço 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 
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Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de 

sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% 

sobre o valor mensal da nota 

fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre 

o valor mensal da nota fiscal. 

Observações 

O que se busca com esse 

indicador é obter ciência e 

comprometimento quanto a 

resolução das demandas 

levantadas pela contratante o mais 

breve possível, mesmo que a 

resolução definitiva de 

determinada demanda se dê em 

maior tempo. 

  

3. DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA 

3.1 Constará do formulário de avaliação periódica para o registro dos 

resultados auferidos relativamente a cada um dos indicadores acima, subscrito pelo 

servidor avaliador e pelo preposto da contratada, declarando sua ciência quanto aos 

níveis de qualidade apurados por meio desse IMR, bem como de suas implicações 

(sanções), se for o caso, na forma do quadro abaixo:  

  

FORMULÁRIO - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE 

RESULTADOS 

Indicador Pontuação Sanção Observações 

1 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

2 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

3 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

4 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

5 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

Competência   Data da avaliação:   

Servidor 

Avaliador: 
  

Ciência Preposto:   

  

4. DA FORMA DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO 
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4.1 A unidade gestora solicitará à informática a disponibilização do 

formulário do item 3 em formato a ser mensalmente preenchido pela fiscalização através 

do Sistema Eletrônico de Informação - SEI!. 

4.2 A fiscalização deverá, mensalmente, realizar o preenchimento do 

formulário do item 3, solicitando a ciência do preposto. 

4.3 A realização de conferência da documentação só será realizada após 

o devido preenchimento do formulário do item 3. 

  

  

  

Iury Araujo Souza  

Carlos Antônio Vieira Costa 

Marcos André Melo Teixeira  
Equipe de Planejamento da Contratação 

  

  

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da Seção de Gestão de Contratos 

Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017 

 

 
Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário, em 08/09/2020, às 13:38, conforme art. 

1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 08/09/2020, às 16:07, 

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-B 

 

MAPA DE RISCOS PARA CONTRATO DE VIGILÂNCIA  

  

A Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, ciente do desafio da realização do 

pretente estudo técnico preliminar, bem como da necessidadee de análise e tratamento dos riscos em todas as fases que 

envolvem a contratação; ciente, ainda, das recentes orientações emitidas pelo TCU e AGU, em especial no que tange ao 

constante acompanhamento dos riscos, pelo presente, nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017, em 

auxílio à Equipe de Planejamento instituída através da Portaria n° 458/2020, elabora e apresenta este Mapa de Riscos, 

cuja utilizaç;ão deve ser realizada durante todo o percurso da contratação, ssugerindo-se, a título de boa prática, que 

cada unidade fiscalizadora localize o risco inerente à sua atividade e/ou, se necessário, incremente a relação com outros 

que considere relevantes. 

  

Mapa de Riscos - Contratação Serviços de Vigilância 

  RISCO CAUSA IMPACTO 

PROBAB

ILIDAD

E 

CONTROLE 
RESPONSÁVEL PELO 

CONTROLE 

PRAZO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DO 

CONTROLE 

1 - Demanda 
Demanda 

equivocada  

- Falta de 

planejamento do 

requisitante; - 

Erro na 

solicitação da 

demanda 

4 2 

- Elaboração de 

formulários 

detalhados para o 

requisitante 

preencher; - 

Participação do 

requisitante na 

Requisitante e Comissão de 

planejamento, auxiliados pela 

SEGEC 

Até a publicação do 

edital 
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Equipe de 

planejamento; 

2 – 

Recebimento 

da Demanda 

Não verificar a 

real necessidade 

do serviço 

- Recursos 

humanos 

insuficientes 

(excesso de 

trabalho); 

- Falta de 

capacitação dos 

servidores. 

2 2 

- Capacitação dos 

servidores; 

-Remanejamento 

do quadro de 

pessoal do órgão. 

Gestor e Comissão de 

planejamento 

Até a elaboração do 

edital 

3 – 

Formação da 

Esquipe de 

Planejamento 

e Estudos 

Preliminares 

da 

Contratação 

Estudos 

preliminares 

incorretos 

- Nomeação de 

pessoas sem 

qualificação 

técnica ou 

experiência para 

equipe de 

planejamento da 

licitação; 

2 2 

- Equipe de 

planejamento 

deverá ser 

composta por 

servidores com 

conhecimento 

técnico do objeto, 

de legislação 

trabalhista e dos 

procedimentos da 

contratação.  

- Orientação da 

SEGEC. 

Secretário de Administração 

Conforme a necessidade 

de atendimento da 

demanda 

4 – Estimativa - Desconhecer os 3 2 - Treinamento e SEIC Até a elaboração do 
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Verificação e 

análise da 

demanda 

inadequada de 

preços 

meios para 

efetuar a 

pesquisa; 

- Especificações 

incorretas do 

serviço. 

capacitação dos 

servidores; - 

Revisão da 

descrição do 

objeto por outro 

servidor com 

conhecimento 

técnico, além do 

requisitante 

(SEGEC). 

edital 

Elaboração do 

Termo de 

Referência 

inadequado; 

- Falta de 

capacitação dos 

servidores; - 

Sobrecarga de 

trabalho; - 

Desconhecimento 

técnico do 

requisitante. 

4 3 

- Capacitação dos 

servidores; 

-Remanejamento 

do quadro de 

pessoal do órgão; 

-Devolver para o 

demandante 

conferir e ratificar. 

Requisitante/ Equipe de 

planejamento/ SLC 

Conforme a necessidade 

de atendimento da 

demanda 

Aquisição de 

serviços superior 

ou inferior à 

necessidade 

- Falta de 

planejamento ou 

levantamento 

inadequado das 

necessidades; - 

Equívoco por 

4 2 

- Equipe de 

planejamento 

deverá ser 

composta por 

servidores com 

conhecimento 

Requisitante/ Equipe de 

planejamento 

Até a elaboração do 

edital 
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parte do 

requisitante. 

técnico do objeto, 

de legislação 

trabalhista e dos 

procedimentos da 

contratação. 

- Revisão dos 

processos no fluxo 

da compra. 

5 – 

Consultoria 

AJ-

DG/ACAGE 

Atraso na 

emissão do 

parecer 

- Grande número 

de processos a 

serem analisados. 

1 1 
Iniciar a licitação 

com antecedência 

Secretaria de Administração/ 

Direção-Geral 

Conforme a necessidade 

de atendimento da 

demanda 

6 – Licitação 

/ Pregão 

Pregão deserto; 

- Localidade; 

- Desvantagem 

econômica na 

execução do 

serviço. 

2 1 

Iniciar a licitação 

com antecedência 

para ter tempo 

hábil de refazer o 

processo 

Secretaria de 

Administração/SLC 

Conforme a necessidade 

de atendimento da 

demanda 

Aceitação de 

lance inexequível 

- Falta de 

experiência do 

pregoeiro; 

-Falta de atenção 

do pregoeiro e 

equipe de apoio. 

4 1 

Treinamento de 

pregoeiro e equipe 

de apoio 

Pregoeiro e Equipe de Apoio Constante 
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Fraude 

- Má fé da 

empresa; 

- Formação de 

cartel; 

4 1 Não se aplica 

Secretaria de 

Administração/Pregoeiro e 

Equipe de Apoio 

Constante 

Impugnação do 

Edital - 

- Edital mal 

elaborado; - Falta 

de atenção às 

normas e 

legislação 

vigentes ao 

elaborar o Edital. 

2 2 

- Utilização de 

modelos da AGU, 

TCU ou PGFN; 

- Criar um nível 

de revisão e 

supervisão do 

Edital 

Requisitante/ Equipe de 

planejamento/ SLC 

Até a elaboração do 

edital 

7– Contrato 

Formalização 

incorreta do 

Termo 

Contratual 

- Minuta do 

Contrato mal 

elaborada no 

Edital; 

- Erros de 

digitação; 

4 1 

- Criar nível de 

revisão dos 

procedimentos; 

SLC 
Até a elaboração do 

Edital 

Falta de 

publicação do 

Diário Oficial 

- Falta de fluxos 

bem definidos no 

Setor 

responsável. 

1 1 

-Criação e 

utilização de 

check list dos 

processos de 

contratação 

SLC 
Conforme prazos do 

edital 

8– Gestão e Registro - Falta de 3 2 - Exigir que a Gestão e Fiscalização do Durante a vigência do 
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execução do 

objeto do 

Contrato 

inadequado das 

ocorrências no 

posto de trabalho 

treinamento e 

orientação aos 

vigilantes por 

parte da 

Contratada; - 

Falta de atuação 

do Fiscal não 

conferindo se os 

registros são 

devidamente 

anotados 

Contratada treine 

e oriente seus 

funcionários sobre 

as exigências do 

Edital; 

- Treinamento da 

equipe de 

fiscalização. 

Contrato contrato 

Uso de força 

desproporcional 

à ocorrência 

- Falta de 

treinamento do 

vigilante. 

4 2 

- Exigir que a 

Contratada 

proporcione 

treinamento 

periódico aos seus 

funcionários sobre 

as práticas 

adequadas de 

abordagem 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Áreas 

desguarnecidas 

de segurança 

Falha no plano 

operacional de 

produção e escala 

dos vigilantes - 

Falta de previsão 

adequada de 

4 2 

- Exigir que a 

Empresa apresente 

o POP atualizado; 

- Participação do 

requisitante na 

equipe de 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 
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postos de 

trabalho durante 

a análise da 

demanda. 

planejamento da 

contratação; - 

Criar nível de 

revisão do 

quantitativo antes 

da confecção do 

Edital 

Execução do 

objeto contratual 

em desacordo 

com o Contrato 

- Fraude; - 

Gestão e 

Fiscalização 

inadequada ou 

ausente; 

4 1 

- Capacitar a 

equipe de 

fiscalização do 

Contrato de forma 

a poder 

reconhecer as 

fraudes com maior 

facilidade, e 

cobrar que o 

objeto do contrato 

seja executado de 

forma correta. 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Falta de 

empenho vigente 

para liquidação e 

pagamento à 

Contratada 

- Falta de 

gerenciamento e 

controle do 

orçamento 

destinado ao 

Contrato, por 

parte do 

2 2 

Controlar o 

empenho e seu 

saldo desde o 

início do Contrato 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 
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responsável 

Impunidade da 

Empresa que 

comete fraude ou 

descumprimento 

contratual 

Falta de 

acompanhamento 

do Fiscal e 

Gestor do 

Contrato para 

cada falta 

cometida; - 

Consequente 

falta de abertura 

de processo de 

penalização; - 

Processo de 

penalização 

concluído, sem o 

devido registro 

no SICAF e 

CADIN, no que 

couber. 

4 1 

- Fiscalização 

eficiente do 

Contrato; - Envio 

de notificações 

cobrando sobre os 

descumprimentos 

de cláusulas 

contratuais; 

- Se necessário, 

abertura de 

processo de 

penalização; 

- Inclusão no 

SICAF e, quando 

couber, no 

CADIN, da 

empresa 

penalizada. 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Prejuízo 

orçamentário 

para a 

Administração 

Rescisão 

Contratual por 

inexecução do 

objeto; - Objeto 

mal executado 

4 1 

Fiscalização 

eficiente do 

Contrato. 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 
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acarretando 

desperdício ou 

dano ao erário. 

Corrupção dos 

agentes da 

Contratada 

- Venda de 

informações; - 

Favorecimento 

do acesso ao 

local para fins 

ilícitos 

4 1 

Reforçar as 

orientações sobre 

o Código de Ética 

que deve 

ser repassado aos 

seus funcionários 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Responsabilidade 

Solidária da 

Administração 

em Ações 

Trabalhistas 

Fiscalização 

Administrativa 

Inadequada; - 

Falta de criação 

da Conta 

Garantia. 

4 1 

- Melhorar o 

treinamento dos 

Fiscais 

Administrativos; - 

Incluir a criação 

da Conta Garantia 

no check list do 

processo. 

Equipe de planejamento/ 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Elaboração do edital/ 

Durante a vigência do 

contrato 

Fraude na 

documentação 

trabalhista 

apresentada 

Má fé da 

Empresa; - Má fé 

dos funcionários 

da Empresa 

4 2 

Treinamento sobre 

reconhecimento de 

fraudes para os 

servidores que 

participam do 

processo de 

compra 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Descumprimento 

das obrigações 

- Má fé da 

Empresa; - 
4 2 

Fiscalização ativa 

e efetiva na 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 
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trabalhistas, 

previdenciárias e 

de recolhimento 

de FGTS 

Gestão e 

Fiscalização 

administrativa 

inadequada ou 

ausente; 

conferência da 

documentação 

  

Iury Araujo Souza  

Carlos Antônio Vieira Costa 

Marcos André Melo Teixeira  
Equipe de Planejamento da Contratação 

  

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da Seção de Gestão de Contratos 

Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 08/09/2020, 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 0757063 e o código 

CRC E11A6933. 
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ANEXO I-C –Insumos Diversos 
 

Disponível no site desta corte 
 

https://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/  
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ANEXO I-D 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Diurno 
  

Salário Mínimo local (R$) 
   

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
   

  
0% 

 
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 

 

    

    
Adicional de Produtividade 

   
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 

  

    

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 
 

II.a.GRUPO A - ENCARGOS 
   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 
   

A.02 FGTS 
   

A.03 SESI/SESC 
   

A.04 SENAI/SENAC 
   

A.05 INCRA 
   

A.06 SEBRAE 
   

A.07 Salário Educação 
   

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 
  

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
   

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
   

B.04 Auxílio Doença 
   

B.05 Acidente de Trabalho 
   

B.06 Faltas Legais 
   

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 
  

B.08 Licença Paternidade 
   

TOTAL - GRUPO B 
   

II.c.GRUPO C 
   

C.01 Aviso Prévio Indenizado 
   

C.02 Indenização Adicional 
   

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 
  

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 
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C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 
  

TOTAL - GRUPO C  
   

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 
  

TOTAL - GRUPO D 
   

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 
  

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por acidente 
do trabalho   

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 
  

TOTAL - GRUPO E  
   

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente ao 
salário maternidade    

TOTAL - GRUPO F 
   

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
   

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 

    
III - INSUMOS 

   
Uniforme 

   
Manutenção e depreciação de equipamentos 

   
Auxílio alimentação  

   
Vale transporte 

   
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 

 
Adicional de Assiduidade 

   
Prêmio mensal 

   
TOTAL - INSUMOS (R$) 

   

    
IV -INTRAJORNADA 

   
TOTAL INTRAJORNADA  

  

    

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA  
 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
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Despesas Administrativas/Operacionais 
  

Lucro 
   

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 
  

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
   

COFINS 
   

PIS 
   

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
  

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
   

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

                  
, 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Noturno 
  

Salário Mínimo local (R$) 998,00  
  

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
   

  
0% 

 
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 

 
Adicional Noturno 

   
Adicional de Produtividade 

   
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 

  

    

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 
 

II.a.GRUPO A - ENCARGOS 
   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 
   

A.02 FGTS 
   

A.03 SESI/SESC 
   

A.04 SENAI/SENAC 
   

A.05 INCRA 
   

A.06 SEBRAE 
   

A.07 Salário Educação 
   

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 
  

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
   

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
   

B.04 Auxílio Doença 
   

B.05 Acidente de Trabalho 
   

B.06 Faltas Legais 
   

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 
  

B.08 Licença Paternidade 
   

TOTAL - GRUPO B 
   

II.c. GRUPO C 
   

C.01 Aviso Prévio Indenizado 
   

C.02 Indenização Adicional 
   

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 
  

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 
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C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 
  

TOTAL - GRUPO C  
   

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 
  

TOTAL - GRUPO D 
   

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 
  

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por 
acidente do trabalho   

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 
  

TOTAL - GRUPO E  
   

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente 
ao salário maternidade    

TOTAL - GRUPO F 
   

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
   

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 

    
III - INSUMOS 

   
Uniforme 

   
Manutenção e depreciação de equipamentos 

   
Auxílio alimentação  

   
Vale transporte 

   
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 

 
Adicional de Assiduidade 

   
Prêmio mensal 

   
TOTAL - INSUMOS (R$) 

   

    
IV -INTRAJORNADA 

   
TOTAL INTRAJORNADA 

  

    

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 
 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
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Despesas Administrativas/Operacionais 
  

Lucro 
   

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 
  

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
   

COFINS 
   

PIS 
   

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
  

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
   

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5,00 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

                        
, 
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UNIFORMES 

  
VIGILÂNCIA ARMADA 

FEMININO 

Item Peça 
Valor Médio Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado 
(R$) 

Valor Mensal/ Empregado 
(R$) 

1 Jaqueta  103,35 2 
  

2 Calça  55,41 4 
  

3 Camisa  44,26 8 
  

4 Fiel duplo  10,89 1 
  

5 Cinto  20,49 2 
  

6 Meias 4,30 4 
  

7 Sapato  68,67 2 
  

8 Capa de chuva  20,67 1 
  

9 Crachá 3,80 1 
  

TOTAL FEMININO (R$) 
    

MASCULINO 

Item Peça 
Valor Médio Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado 
(R$) 

Valor Mensal/ Empregado 
(R$) 

1 Jaqueta  103,35 2 
  

2 Calça  55,41 4 
  

3 Camisa  44,26 8 
  

4 Fiel duplo 10,89 1 
  

5 Cinto masculino  20,49 2 
  

6 Meias  4,30 4 
  

7 Sapato  59,87 2 
  

8 Capa de chuva 20,67 1 
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9 Crachá 3,80 1 
  

TOTAL MASCULINO (R$) 
    

MÉDIA MASCULINO/FEMININO 
(R$)     
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EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

Item Descrição Unidade 
Qtde/posto 
de 12x36h 

Qtde/vigilante 
Valor médio 
unitário (R$) 

Valor total 
(R$) 

1 Revólver calibre 38 Unid. 5,00 1,00 
  

2 Coldre de couro axilar  Unid. 20,00 10,00 
  

3 Baleiro Unid. 20,00 10,00 
  

4 
Livro de ocorrências (um por 
local) 

Unid. 4,00 4,00 
  

5 Lanterna recarregável Unid. 20,00 10,00 
  

6 
Colete Balístico nível mínimo 
de segurança II-A  

Unid. 10,00 5,00 
  

Custo Total dos Equipamentos (R$) 
   

Manutenção Mensal (R$) 
   

Depreciação Mensal (R$) 
   

Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 
   

Munição 
      

Kit bastão 
      

Total Manutenção + 
Depreciação Mensal 
(R$) 

      

MUNIÇÃO 

Item Descrição Unidade 
Qtde anual/ 

vigilante 

Qtde. mensal/ 
vigilante 

Valor médio/ 
blister (R$) 

Total 
mensal/ 

vigilante (R$) 

1 Munição calibre 38 
Blister 
c/10 

5,00 5 
  

Total Munição (R$) 
   

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS - LOCAL 

Item Descrição Unid. 
Quant./24 

meses  

Valor 
médio(R$) 

Valor total 
(R$) 

1 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 6 (seis) 
buttons - Sealmox e 
Sinimbu 

Unid. 2 
   

2 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 10 (dez) 
buttons - Nova Sede e 
Fórum 

Unid. 2 
   

Total anual 
 

Valor por posto 
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RESUMO DE CUSTOS 

MÃO DE OBRA 

Serviços Turno  Jornada 
Valor Mensal/ 

Empregado (R$) 
Valor Mensal/ 

Posto (R$) 
Empregados/ 

Posto 

Qtde. de 
Postos 

Valor Mensal 
Total (R$) 

Valor 
Anual 
(R$) 

Vigilância 
Armada 

Diurno 12x36 h  
  

2 5 

 

 

Vigilância 
Armada 

Noturno 12x36 h  
  

2 5 

 

 

TOTAL MÃO DE 
OBRA (R$)         
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Item % Fundamento 

QUADRO DE SALÁRIOS 

Metodologia de Cálculo do Adicional Noturno 

Valor do Adicional Noturno (mensal) = {[7h x (7 dias x 4,345 semanas por mês) x Adicional Noturno 

por Hora] / 2}, 

Onde: 2 = número de vigilantes. 

Adicional Noturno (por hora) = {[(Salário Base + Adicional de Periculosidade + Adicionalde 

Produtividade) / 220 h] x (25%)} 

ANEXO I-E – MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1. MÃO DE OBRA – REMUNERAÇÃO 

O valor do salário da(s) categoria(s) envolvida(s) na prestação dos serviços ora licitados 

foram definidos com base nos pisos salariais constantes na(s) Convenção(ões) Coletiva(s) de 

Trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas pertinentes, conforme 

tabelas abaixo: 

Categoria Convenção Coletiva Vigência Registro no MTE 
Dispositivo

 
(Cláusula) 

Valor (R$) 

 

 

Vigilância 01/01/2019 A 31/12/2019 AL000039/2019 Cláusula quarta 1.073,33 

(1) Adicional de Periculosidade – 30% do salário base - estabelecido conforme art. 1º da Lei 12.740, 

de 8 de dezembro de 2012, que alterou o art. 193 da CLT, regulamentado pela portaria nº 

1.885/MTE de 2 de dezembro de 2013. 

(2) Adicional de Produtividade – 6% do salário base – estabelecido conforme a Convenção Coletiva 

de Trabalho 2019/2019, Cláusula terceira. 

(3) Adicional Noturno – 25% do salário base - estabelecido conforme a Convenção Coletiva de 

Trabalho 2019/2019, Cláusula décima primeira. 

2. ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

Cálculos do Grupo A 

 

A.01 – SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 
Art. 2°, § 3º, da Lei 11.457, de 16 de 

março de 2007. 

A.02 
– FGTS 8,000% Art. 15, Lei nº 8.036/90 e Art. 7º, III, CF. 

 

A.03 – SESI/SESC 1,500% 
Art. 30, Lei 8.036, de 11 de maio de 

 1990. 

  Art. 1º, caput, Decreto-Lei 6.246, de 
A.04 – SENAI/SENAC 1,000% 1944 (SENAI) e art. 4º, caput do 

Decreto-Lei 8.621, de 1946. (SENAC). 

  Art. 1°, I, 2 c/c art. 3°, ambos do 
A.05 – INCRA 0,200% Decreto-Lei 1.146, de 31 de dezembro 

de 1970. 
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A.06 – SEBRAE 0,600% 
Art. 8º, Lei 8.029, de 12 de abril de 

1990. 

A.07 – Salário Educação 2,500% 
Art. 3º, Inciso I, Decreto 87.043, de 22 

de março de 1982. 
 

A.08 
– Riscos Ambientais do 

Trabalho – RAT x FAP 
6,000% Cálculo abaixo 

 
 

 

Total 39,800% 

 

A.08 – Riscos Ambientais do Trabalho RAT X FAP: 

A.08 = RAT x FAP, em que: 

Vigilância Armada: 

RAT – 3% Atividades de Vigilância Armada – código 8011-1/01, todos do Anexo V do Decreto nº 

3.048/1999); 

FAP – 2,000 (Padrão). 

A.08 = RAT x FAP = 3 x 2,000 = 6,000% - Vigilância Armada. Encargos do Grupo A=39,800% 

Observação: A licitante deve preencher o item A.08 das planilhas de composição de custos e formação de 

preços com o valor de seu FAP, a ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, 

mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê- lo. 

Cálculos do Grupo B 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

B.01 – 13º Salário 8,333% [(1/12)x100] = 8,333% Art. 7º, VIII, CF/88 

B.02 – Férias 8,333% [(1/12]x100] = 8,333% Art. 7º, XVII, CF/88 

 

B.03 – Aviso prévio 
1,944%

 

trabalhado 
 

 

B.04 – Auxílio 
0,222%

 

Doença 
 

 

B.05 – Acidente de 
0,051%

 

trabalho 

[(100% / 30) x 7] / 12 = 

1,944% 

 

(Benefícios de auxílio 

doença urbano/ 

População 

Economicamente Ativa 

Ocupada) / 12 = 0,222% 

{[(100% /30) x 15] / 12} x 

(nºCAT/População INSS CAT) = 

0,051% 

Item % Fundamento 
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Art. 7º, XXI, CF/88, 

477, 487 e ss. da 

CLT 

 

 

Art. 59 e 

ss. da Lei 

nº 

8.213/91 

 

 

Art. 19 a 23 da Lei 

nº 8.213/91 

B.06 – Faltas legais 0,415% 
[(100% / 30) x 1,4947] / 12

 

= 0,415% 

Art. 473 da CLT 

B.07 – Férias sobre 

licença maternidade 
0,039% 

[(8,333% x 1,416% x 4/12) 

x 100] = 0,039% 

Impacto do item 

férias sobre a 
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B.08 – Licença 

paternidade 

 

0,020% 
{[(100% /30) x 5] / 12} x 

1,416% = 0,020% 

licença 

maternidade 

Art. 7º, XIX, CF/88 e 

10, §1º, da ADCT 
 

 

Total 19,359% 

- Redução de 7 dias ou de 2h por dia para 100 % dos empregados. Percentual relativo a contrato 

de 12 (doze) meses. 

- De acordo com dados do MTPS, foram concedidos 1.462.463 benefícios de auxílio doença urbano 

no ano de 2013 em uma população de contribuintes para o INSS de 54.796.761 pessoas 

(http://www.mtps.gov.br/dados-abertos/dados-da-previdencia/previdencia-social-e- inss/boletim-

estatistico-da-previdencia-social-beps). 

- Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1,22% dos empregados. Esta taxa foi obtida pela 

proporção de acidentes de trabalho registrados, 717.911, conforme dados do Anuário Estatístico da 

Previdência Social – AEPS/2013, em relação a 58.981.000 de trabalhadores que fazem jus a emissão da 

CAT (trabalhadores com carteira assinada, outros tipos de trabalhadores e domésticas), conforme dados 

da PNAD 2013. 

- Estimativa de 1,4947 ausências por ano, de acordo com a IN 2/2008-MPOG. 

- Estimativa de 1,416% (taxa de natalidade da população brasileira/IBGE) de empregadas 

usufruindo 4 meses de licença por ano. 

- Estimativa de 1,416% (taxa de natalidade da população brasileira/IBGE) dos empregados 

usufruindo 5 dias da licença por ano. 

Cálculos do Grupo C 

 

C.01 – Aviso prévio 
0,417%

 

indenizado 
 

 

C.02 – Indenização adicional 0,286% 

{[0,05x(1/12)]x100} = 

0,417% 

 

[1/12 x 3,4275%] 

= 0,286% 

Art. 7º, XXI, 

CF/88, 477, 

487 e ss. CLT 

Art. 9º da Lei 

nº 7.238, de 

1984 

C.03 – Indenização 40% FGTS 

(100%) 

 

C.04 – Indenização 10% FGTS 

3,200% 
(1x0,40x0,08x100) = 

3,200% 

 

(1x0,10x0,08x100) = 

Art. 18, §1º da 

Lei 8.036/90 

Art. 1º da Lei 

(100%) 
0,800% 0,800% Complementar 

nº 110/01 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

Item % Memória de cálculo Fundamento 
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C.05 – Abono de Férias - 1/3 

constitucional 

C.06 – Abono de Férias - 1/3 

2,778% 
[(1/3)/12x100] = 

2,778% 

 

{[(1/3)/12]x0,02x(4/12) 

Art. 7º, XVII, 

CF/88 

 

Art. 7º, XVII, 

constitucional sobre licença 

maternidade 

0,013% x100]} = 0,013% CF/88 
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Total 7,493% 

- Estimativa de que 5% (cinco por cento) dos empregados serão substituídos durante um 

ano. 

- Estimativa de que 3,4275% dos empregados receberão indenização de acordo com a média 

nacional de 12 meses (abril 2015 - março 2016) da Taxa de Rotatividade por Nível Geográfico - 

M.T.E./CAGED. 

- Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados. 

  - Contribuição de 10% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados. 

Cálculos do Grupo D 

D.01 – Encargos do Grupo A sobre os Encargos do Grupo B D.01 

= 0,398 x 0,19359 = 7,705% - Vigilância Armada; 

Cálculos do Grupo E 

 

E.01 – Inc. do FGTS 

exclusivamente sobre o 

aviso prévio indenizado. 

E.02 – FGTS sobre 

afastamento superior a 15 

dias por acidente de 

0,033% 
A.02 x C.01 = 

(0,08x0,00417)x100 = 

0,033% 

 

A.02 x B.05 = 

0,004% (0,08x0,051)x100 = 

0,004% 

Súmula nº 305 do 

TST 

 

 

Lei 8.036, de 

1990, art. 15, §5º 

 

 

 

 

 

 

E.02 - Estimativa de que 8% (oito por cento) dos empregados sofrem acidentes durante o ano, com 

ausência média de 30 dias durante o ano. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 

dias restantes do afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05. 

Cálculos do Grupo F 

F.01 – Encargos do Grupo A sobre salário maternidade 

F.01 = (Encargos Grupo A) x 4/12 x 2%, em que: 

Encargos do Grupo A = 0,3980; 

4/12 = período de 4 meses de licença em um ano; 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

trabalho.  

E.03 – FGTS sobre abono  A.02 x C.05 = 
Lei 8.036, de 

de Férias - 1/3 
constitucional. 

0,222% (0,08x0,02778)x100 = 
1990, art. 15, §5º

 

0,222% 

Total 0,260%  
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2% = Estimativa de que 2% dos empregados usufruirão da licença maternidade de 4 meses em um ano. 

F.01 = 0,39800x(4/12)x(2/100) = 0,265% para os postos de Vigilância Armada. 
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Total Encargos Sociais 

 Item Encargo (%) 

TOTAL - GRUPO A  39,800% 

TOTAL - GRUPO B  19,359% 

TOTAL - GRUPO C  7,493% 

TOTAL - GRUPO D  7,705% 

TOTAL - GRUPO E  0,260% 

TOTAL - GRUPO F  0,265% 
 

 

3. INSUMOS: 

Uniformes: Os valores dos uniformes foram baseados em pesquisas de mercado. 

Munição: Os valores das munições foram baseados em pesquisas de mercado. 

Vale refeição: O valor do vale refeição foi calculado de acordo com a convenção coletiva 

de trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas envolvidas na 

prestação dos serviços ora licitados. 
 

 

 

Onde: 22 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados no mês. Onde: 15 é o 

número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados com escala 

  de 12x36 no mês.  

Obs.: O parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Segunda da CCT determina que 80% da despesa com vale 

refeição deve ser custeado pela empresa e 20% pelo empregado. 

Vale transporte: O vale transporte foi baseado no preço da passagem, trajeto deida e volta 

residência/unidade do TRE-AL. 

 

Dedução legal do vale transporte: O valor da dedução do vale transporte está de acordo 

com o art. 4º, parágrafo único da Lei 7.418, de 16 de dezembro de 1985 (desconto máximo de 6% 

do salário-base). 

Manutenção de Equipamentos: O valor do insumo Manutenção de Equipamentos foi obtido 

adotando-se a metodologia das Tabelas de Composições de Preços para Orçamentação, publicação da 

Editora Pini, para equipamentos de pequeno porte (aproximadamente 1,5HP), com utilização, em média, de 

83h/mês, em conjunto com o Manual de Custos Rodoviários do DNIT, Volume 1, de 2003: 

M= k x 83 x V0/VU, onde: 

Vale transporte (12x36h) = 365/12/2xVTx2 

Vale refeição (12x36h) = valor diário x 15 

Vale refeição = valor diário x 22 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 74,881% 
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Metodologia de Cálculo do Adicional Assiduidade 

Valor fixo estabelecido pela convenção = R$ 103,43 (recebido quando da concessão das férias, 

caso o empregado não tenha faltado sem justificativa) 

Valor mensal = R$ 103,43 / 12 meses = R$ 8,62 

M = custo de manutenção mensal 

K = 0,6 (conforme adotado pelo Sicro2 /DNIT – Manual de Custos Rodoviários – 

Volume 1, página 83); 

VU = Vida Útil = 10.000 horas 

V0 = Valor de aquisição do equipamento Assim: 

Manutenção Mensal = Valor total dos equipamentos (ANEXO IV)x0,5% a.m.; 

Depreciação de Equipamentos: Para o cálculo do insumo Depreciação de 

Equipamentos, adotou-se vida útil de 8 anos e valor residual de 20%, com base no Manual de Custos 

Rodoviários do DNIT, volume 1, de 2003. 

Assim: 

Depreciação Mensal = [Valor total dos equipamentos x (1,00-0,20)]/(12x8); 

Prêmio mensal: R$ 25,00 (vinte e cinco reais), estabelecido conforme a Convenção Coletiva 

de Trabalho 2018/2018, Cláusula décima primeira, Parágrafo Primeiro. 

 

Adicional de Assiduidade – R$ 8,62 (oito reais e sessenta e dois centavos) – estabelecido conforme a 

Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019, Cláusula décima quinta. 

 

4. Intrajornada: (para escala 12x36h) 

Intrajornada: O intervalo intrajornada poderá ser reduzido na CCT para no mínimo 30 

minutos. Se a CCT não dispuser, o intervalo da intrajornada será de 1 hora. 

 

Observação: A licitante deve preencher o item intrajornada com o valor do custo por ela apurado, 

para a indenização do profissional. 

5. LUCRO E DESPESAS INDIRETAS E TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

Lucro e Despesas Indiretas – LDI: 

Para fins de estimativa da CONTRATANTE, em Lucro e Despesas Indiretas - LDI, foram 

consideradas as despesas administrativas e operacionais (5%) e a margem de lucro (10%). 

Obs.: Eventuais custos não previstos expressamente na memória de cálculo devem ser 

cobertos pelo LDI (Lucro e Despesas Indiretas). 

Tributação sobre Faturamento 

Intrajornada = ((valor total de remuneração)/220)x meia ou uma horax7x4,345/2*1,6 

Onde: 2 = número de empregados de um posto. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0788959)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 502



8 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributação de Lucro 

PRESUMIDO. A licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha com base no regime 

de tributação ao qual estará submetida durante a execução docontrato. 
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Vigilância Armada 

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 

 PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

Jornada 12x36 h 

Turno 

Salário Mínimo local (R$) 

 
Salário base 

Adicional de Periculosidade  
% 

periculosidade 

 

30% 

Adicional Noturno 

Adicional de Produtividade 6% 

 

 

 GRUPO A - ENCARGOS  

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 

A.02 FGTS 

A.03 SESI/SESC 

A.04 SENAI/SENAC 

A.05 INCRA 

A.06 SEBRAE 

A.07 Salário Educação 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 

 TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS  

 GRUPO B  

B.01 13º Salário 

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 

B.04 Auxílio Doença 

B.05 Acidente de Trabalho 

B.06 Faltas Legais 

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 

 B.08 Licença Paternidade  

 TOTAL - GRUPO B  

 GRUPO C  

C.01 Aviso Prévio Indenizado 

C.02 Indenização Adicional 

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

(R$) 
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do FGTS) 
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TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 

III - INSUMOS 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição 

de 10% do FGTS) 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 

maternidade 
 

TOTAL - GRUPO C 

GRUPO D 
 

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 

TOTAL - GRUPO D 

GRUPO E 
 

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 

afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 

trabalho 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 

TOTAL - GRUPO E 

GRUPO F 
 

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 

constantes da base de cálculo referente ao salário 

maternidade 
 

TOTAL - GRUPO F 
 

 

Uniforme 

Auxílio alimentação 

Vale transporte 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 

Manutenção e depreciação de equipamentos 

Vigilância Armada 
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IV - INTRAJORNADA 

Adicional de Assiduidade Prêmio 

mensal 

 

 

 

Intrajornada 

 TOTAL INTRAJORNADA (R$) 

TOTAL - INSUMOS (R$) 
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TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + 

INTRAJORNADA (R$) 

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

 

Despesas Administrativas/Operacionais 

 Lucro  

 

ISS 

COFINS 

PIS 

 

 

Quantidade de empregados no posto 

 

 

PLANILHA DE PREÇOS DE UNIFORMES 

VIGILÂNCIA 

ARMADA 

FEMININO 

Item Peça 
Valor Médio 

Unitário (R$) 

Qtde. 

Anual 

Valor Anual/ 

Empregado (R$) 

Valor Mensal/ 

Empregado (R$) 
 

1 Jaqueta 2 

2 Calça 4 

3 Camisa 8 

 PREÇO MENSAL POR POSTO (R$)  

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

Vigilância Armada 

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
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4 Fiel duplo 8 

5 Cinto 2 

6 Meias 4 

7 Sapato 2 

8 Capa de chuva 1 

9 Crachá 1 
 

 TOTAL FEMININO (R$) 
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Manutenção Mensal (R$) 

 

VIGILÂNCIA 

ARMADA 

MASCULINO 

Item Peça 
Valor Médio 

Unitário (R$) 

Qtde. 

Anual 

Valor Anual/ 

Empregado (R$) 

Valor Mensal/ 

Empregado (R$) 
 

1 Jaqueta 2 

2 Calça 4 

3 Camisa 8 

4 Fiel duplo 8 

5 Cinto masculino 2 

6 Meias 4 

7 Sapato 2 

8 Capa de chuva 1 

9 Crachá 1 

TOTAL MASCULINO (R$) 

MÉDIA MASCULINO/FEMININO (R$) 

 

PLANILHA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS 

EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA 

ARMADA 

 

Item 

 

Descrição 

Valor 

Unidade  
Qtde./posto Qtde./ médio 

de 12h vigilante unitário 
(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

 

1 Revólver calibre 38 Unid. 1,00 0,50 

2 Coldre de couro axilar Unid. 1,00 0,50 

3 Baleiro Unid. 1,00 0,50 

4 Livro de ocorrências Unid. 1,00 0,50 

5 Lanterna recarregável Unid. 1,00 0,50 

6 Colete Balístico - nível mínimo II-A Unid. 2,00 1,00 

 

Manutenção Mensal (R$) 

Depreciação Mensal (R$) 

 Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 

Custo Total dos Equipamentos (R$) 
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MUNIÇÃ

O 

 

Item 

 

Descrição 

Qtde. 

Unidade anual/ 

vigilante 

Qtde. 

mensal/ 

vigilante 

Valor Total 

médio/   mensal/ 

blister vigilante 

(R$) (R$) 

1 Munição calibre 38 
Blister

 
c/10 

1,00 0,083333333 

 

 

 

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS 

MÃO DE OBRA 

 

Serviços 

 

Turno Jornada 

Valor 

Mensal/ 

Empregado 

(R$) 

 

Empregados/Posto 

Qtde. Valor 

de Mensal  
Valor 

Postos Total (R$) 
Anual (R$)

 

Vigilância 

Armada 

Vigilância 

Armada 

Diurno 
12x36 

2 5 

h 

Noturno 
12x36 

2 5 

h 

Total Munição (R$) 
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TOTAL MÃO DE OBRA (R$) 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº xx/2020 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  
E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não 
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ANEXO III 
Minuta de Contrato 

 
CONTRATO Nº XX/2020 

Processo nº 0001437-74.2020.6.02.8000 
 

MINUTA 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
E A EMPRESA _________.  

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu 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 neste Município, e a empresa __________, situada na _______________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por _____________, portador da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, 
residente e domiciliado à Rua _______________, resolvem celebrar o presente contrato de 
prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e 
no Edital do Pregão Eletrônico n° xx/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 
de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Lei nº 7.102/1983, a Portaria nº 
3.233/2012 da  Direção Geral do Departamento de Polícia Federal, a Portaria nº 213/2017 da 
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão e, no que 
couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos 
omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br 
. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço continuado de 
Vigilância Armada nas dependências dos imóveis localizados no município de Maceió-
 Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos e 
materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão Eletrônico nº xx/2020 e 
seus anexos. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 
xx/2020. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor global do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ ___________ 
(______________________), conforme proposta constante nos autos e de acordo 
com a tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL 
UNITÁRIO DOS 

DO POSTO 

QUANTIDADE 
DE POSTOS  

VALOR TOTAL 
MENSAL DOS 

POSTOS 

VALOR TOTAL ANUAL 
DOS POSTOS 

1 Posto de Vigilância Armada 

Diurno 
R$  R$  R$  

2 Posto de Vigilância Armada 
Noturno 

R$    R$ R$  

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO  

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

  Pela execução do serviço o TRE/AL pagará à Contratada o valor constante em 
sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo, no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados da data do atesto do fiscal do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atesto na nota fiscal pela fiscalização ocorrerá no prazo de até 07 
(sete) dias úteis. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para fazer jus ao pagamento pelos serviços efetivamente 
realizados, a Contratada deverá encaminhar ao TRE/AL, os seguintes documentos: 

a) nota fiscal; 

b) prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução Normativa SRF n.º 1540, 
de 05 de janeiro de 2015 (simples nacional), se for o caso; 

c) certificado de regularidade do FGTS (CRF); 

d) certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da 
União; 

e) certidão negativa de débitos trabalhistas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Caso a contratada não encaminhe os documentos elencados no 
item anterior, será notificada para apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao 
Contratante responsabilidade pelo atraso no pagamento. 
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PARÁGRAFO QUARTO -  O CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos quais 
deva constar o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial 
apresentada por ocasião da licitação, e na nota de empenho. 

PARÁGRAFO QUINTO -  O pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação 
qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade aplicada. 

 
PARÁGRAFO SEXTO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 

 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta 
dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 - Natureza da 
Despesa n° 33.90.37 (Locação de Mão de Obra). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 A contratada se obriga a:  

 

a) para todos os efeitos legais, responsabilizar-se perante o órgão contratante e 
terceiros, pelos atos e omissões praticados por seus empregados no desempenho de 
suas funções; 

b) comprovar a formação técnica específica da mão de obra oferecida, por meio de 
Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedido por instituição devidamente 
habilitada e reconhecida; 

c) implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, 
a mão de obra nos respectivos Postos de Vigilância contratados; 

d) informar, em tempo hábil, qualquer motivo que atrase ou a impeça de assumir o 
posto conforme o estabelecido; 

e) fornecer uniformes e equipamentos à mão de obra envolvida, conforme a descrição 
e quantidades estipuladas no Anexo I-C do Edital; 
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f) apresentar à Administração a relação de armas e cópias autenticadas dos 
respectivos Registro de Arma e Porte de Arma, que serão utilizadas pela mão de obra 
alocada nos postos; 

g) fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no momento da 
implantação dos postos; 

h) oferecer munição de procedência direta de fabricante, não sendo permitido em 
hipótese alguma o uso de munições recarregadas; 

i) prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos postos, nos 
regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

j) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão de obra oferecida 
para atuar nas instalações da Administração; 

k) efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter imediato, em eventual 
ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

l) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a 
eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que a mão de 
obra que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida 
ou retorne às instalações; 

m) atender de imediato às solicitações de substituição da mão de obra, qualificada ou 
entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

n) instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive no que se refere ao cumprimento das Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho; 

o) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada nos postos das 
instalações onde houver prestação dos serviços; 

p) inspecionar os postos, por meio de seus supervisores, no mínimo 1 (uma) vez por 
semana, em dias e períodos (diurno das 7h/15h e noturno das 15h/23h) alternados; e 

q) cientificar seus vigilantes de que a arma deverá ser utilizada somente em legítima 
defesa, própria ou de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio da Administração, 
após esgotados todos os outros meios para a solução de eventual problema. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
objeto deste Contrato. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 
ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
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PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos 
de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-
CNJ.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 

a)  efetuar o pagamento, de acordo com as condições de preço e prazo estipuladas 
neste instrumento contratual; 

b) promover, em conformidade com os artigos 66 e 67 da Lei n. 8.666/93 e alterações 
posteriores, o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato a partir da 
data inicial de vigência deste, por intermédio de servidor especialmente designado 
para esse fim, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, o qual deverá anotar, em 
registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à Contratada a ocorrência de 
qualquer fato que, a seu critério, exija medidas corretivas por parte da mesma; 

c)  orientar os empregados sobre os programas sustentáveis existentes no TRE/AL;  

d) comunicar prontamente à Contratada toda e qualquer anormalidade verificada que 
interfira na execução do Contrato, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo 
hábil;  

e)  permitir aos empregados da Contratada, que estejam devidamente identificados, 
acesso às suas dependências, possibilitando-lhes o desempenho de suas atribuições; e 

f) determinar, ante a especificidade da contratação, que sua fiscalização seja exercida 
obrigatoriamente por servidor ocupante do cargo de Agente de Segurança. 

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS 

 

 Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de obrigações trabalhistas 
nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 05/2017 e  do respectivo Caderno de 
Logística editado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento dos 
encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas do valor 
mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária oficial, 
bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante autorização 
do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 
valores das seguintes previsões: 

a) 13º (décimo terceiro) salário; 
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b) férias e um terço constitucional de férias; 

c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

d) impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

PARÁGRAFO QUARTO -   O Contratante firmará/manterá acordo de cooperação com 
instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito 
vinculada; 

PARÁGRAFO QUINTO - A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o Contratante 
e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

a)  Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária oficial, de 
abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no nome da 
empresa; 

b) Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, de 
termo específico da instituição financeira oficial que permita o Contratante ter acesso 
aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização 
da Administração. 

PARÁGRAFO SEXTO -  O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança 
ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior rentabilidade. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 
mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser 
pago diretamente à empresa; 

PARÁGRAFO OITAVO -  Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles 
previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP. 

PARÁGRAFO NONO -  Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização para a 
criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 05/2017-SEGES/MP. 

PARÁGRAFO DEZ - A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para utilizar 
os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos 
empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes condições: 

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 
devidos; 
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando 
dos gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 
c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando 
da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 
d) ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 
e) o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, 
por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários 
relativos ao serviço contratado. 

PARÁGRAFO ONZE - Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de 
eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do 
Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos comprobatórios da 
ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. 
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PARÁGRAFO DOZE -  O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 
indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, 
encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de 
cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da 
empresa. 

PARÁGRAFO TREZE -  A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar que a 
movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente  dos 
trabalhadores favorecidos. 

PARÁGRAFO CATORZE -   A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo 
máximo de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação 
das obrigações trabalhistas. 

PARÁGRAFO QUINZE  O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 
Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da 
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de 
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor anual da contratação, a CONTRATADA que: 

a)  apresentar documentação falsa; 
b) fraudar a execução do contrato; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
d) cometer fraude fiscal; ou 
e) fizer declaração falsa. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Para os fins da alínea “c” do caput desta Cláusula, reputar-se-ão 
inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666/1993. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, 
de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha 
na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a 
ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as 
multas definidas nos itens e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por prazo não superior a 
dois anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 
ou 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º 
da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - .Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 
CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

PARÁGRAFO QUARTO -  No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá ser 
sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO -   Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a 
CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 12, 
respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e alcançar o total de 
20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação será reiniciada a cada 
renovação de contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO - Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a CONTRATADA: 

a). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5 
(cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte 
por cento) do valor anual do contrato. 

PARÁGRAFO OITAVO -  Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7 
(sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

PARÁGRAFO NONO -  No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) 
do valor anual do contrato. 

PARÁGRAFO DEZ -   O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela Administração, 
nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou inexecução total do 
objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica. 

PARÁGRAFO ONZE -   Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a 
Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

  

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 
CORRESPONDÊNCIA 
% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 

4 5 3% 

5 8 4% 
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6 10 5% 

  

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir a presença de empregado não 
uniformizado ou com uniforme manchado, 
sujo, mal apresentado e/ou 
sem crachá. 

1 
Por empregado e 
por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação para a 
execução dos serviços 

1 
Por empregado e 
por dia 

3 

Executar serviço incompleto, de baixa 
qualidade, paliativo, substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de  
providenciar recomposição  omplementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação falsa de serviço ou 
substituir material ou equipamento licitado 
por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo por motivo 
de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais. 

5 Por dia e por posto 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa 
ou dolo de seus agentes. 

3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da  CONTRATANTE 
para fins diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado 
pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar ou que cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências da CONTRATANTE 
quaisquer equipamentos ou materiais, 
previstos em contrato, sem autorização 
prévia do responsável. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

11 
Retirar empregados ou encarregados do 
serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 
por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 
Registrar e controlar, diariamente, 
a assiduidade e a pontualidade de 
seu pessoal. 

1 
Por empregado e 
por dia 

13 
Substituir empregado que tenha 
conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

1 
Por empregado e 
por dia 

14 
Manter a documentação de 
habilitação atualizada. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

15 
Cumprir horário estabelecido pelo 
contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 
Por dia de 
ocorrência e por 
posto 

16 Cumprir determinação da 1 Por ocorrência 
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FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 

17 
Cumprir determinação formal ou 
instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO 

2 Por ocorrência 

18 
Efetuar a reposição de empregados 
faltosos. 

2 
Por empregado e 
ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de salários, 
vales transporte, vales refeição, 
seguros, encargos fiscais e sociais, 
como recolhimentos das 
contribuições sociais da Previdência 
Social ou do FGTS, bem como arcar 
com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à 
execução do contrato nas datas 
avençadas. 

6 

Por mês de 
ocorrência do não 
pagamento de 
quaisquer dos 
benefícios 

20 
Entregar o uniforme aos 
empregados na periodicidade 
definida no edital. 

1 
Por empregado e 
por dia de atraso 

21 
Manter sede, filial ou escritório de 
atendimento na cidade local de 
prestação dos serviços. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

22 

Apresentar, quando solicitado, 
documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária e outros documentos 
necessários à comprovação do 
cumprimento dos demais encargos 
trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 
por dia 

23 

Creditar os salários nas contas 
bancárias dos empregados, em 
agências localizadas na cidade local 
da prestação dos serviços ou em 
outro definido pela Administração. 

1 
Por ocorrência e 
por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso ou 
incompleta a documentação 
exigida na Cláusula Nona - DA 
FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
FISCAL, TRABALHISTA E  
PREVIDENCIÁRIA deste contrato. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

25 

Entregar ou entregar com atraso os 
esclarecimentos formais solicitados 
para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a 
análise da documentação exigida 
por força do contrato. 

2 
Por ocorrência e 
por dia 

26 
Manter em estoque equipamentos 
discriminados em contrato, para 
uso diário. 

2 
Por item e por dia 
de 
indisponibilidade 

27 
Impor penalidades, em no máximo 
15 (quinze) dias da ocorrência, aos 
empregados que se negarem a 

2 
Por empregado e 
por ocorrência 
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utilizar os equipamentos 
adequadamente. 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do 
contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente 
notificada pela unidade 
fiscalizadora 

3 
Por item e por 
ocorrência 

29 

Substituir os equipamentos que 
apresentarem defeitos e/ou 
apresentarem rendimento 
insatisfatório em até 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas da 
comunicação da CONTRATANTE. 

2 
Por equipamento e 
dia de atraso 

30 

Cumprir pontos da política de 
sustentabilidade do TRE-AL 
(principalmente separação de 
resíduos, reciclagem e economia de 
água/energia). 

3 
P o r ocorrência 
apontada 

31 
A tender normas sobre saúde, 
higiene e segurança do trabalho. 

6 
P o r ocorrência 
apontada 

PARÁGRAFO DOZE - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 
CONTRATADA: 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, 
a diferença será descontada da garantia contratual. 

b) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial. 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida 
ativa. 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 
solicitação da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TREZE - O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais 
previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, 
nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO CATORZE -. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO QUINZE -  O  contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a execução, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada 
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
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PARÁGRAFO DEZESSEIS -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE -   Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 

 
PARÁGRAFO DEZOITO -   O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO DEZENOVE -  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO VINTE -  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 VINTE E UM -   A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO VINTE E DOIS -.  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. 
 
PARÁGRADO VINTE E TRÊS -  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 DEZ- DA VIGÊNCIA 
 

 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura, 
com eficácia legal com a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme contido no art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caráter excepcional, mediante autorização da autoridade 
superior, e devidamente justificada, o prazo de vigência do Contrato poderá ser prorrogado 
em até 12 (doze) meses, conforme faculta o art. 57, §4º da Lei n. 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

 
CLÁUSULA ONZE  – DA RESCISÃO 

 

  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 

haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

 
CLÁUSULA DOZE  - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

CLÁUSULA TREZE -  DA REPACTUAÇÃO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

As solicitações de repactuação e de revisão serão devidamente analisadas pelo 
TRE/AL e, uma vez aceitas, serão concedidas pela sua autoridade máxima. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será admitida a repactuação dos preços dos serviços objeto do 
Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação 
será contado a partir da data limite para apresentação da proposta constante do 
instrumento convocatório, se for este o caso, ou da data do Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta, quando 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0788959)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 526



32 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculadas às datas-bases 
destes instrumentos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será 
contada a partir da data da última repactuação ocorrida. 

PARÁGRAFO QUARTO  - As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
apresentação da planilha de custos e formação de preços, se for este o caso. 

PARÁGRAFO QUINTO - Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida 
mediante negociação entre as partes, considerando-se: 

a) os preços praticados no mercado e em outros Contratos de mesmo objeto 
celebrados por órgãos públicos; 

b) as particularidades do Contrato; 

c) a nova planilha apresentada com a variação dos custos; 

d) indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma  
natureza, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; 
e 

e)a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante; 

PARÁGRAFO SEXTO - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos 
comprovantes de variação dos custos, a qual será feita mediante termo aditivo ao 
Contrato vigente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O prazo referido no item anterior ficará suspenso enquanto a 
Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo TRE/AL para 
a comprovação da variação dos custos. 

PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL poderá realizar diligências para conferir a variação de 
custos alegados pela Contratada. 

PARÁGRAFO NONO - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão 
suas vigências iniciadas a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à 
repactuação, como regra geral, ou nas hipóteses dos incisos do artigo 58 da IN N.05/2017-
SEGES/MP. 

PARÁGRAFO DEZ - O TRE/AL poderá prever o pagamento retroativo do período que a 
proposta de repactuação permanecer sob sua análise, por meio de Termo de 
Reconhecimento de Dívida. 

PARÁGRAFO ONZE - Na hipótese do parágrafo  anterior, o período que a proposta 
permaneceu sob a análise do TRE/AL será contado como tempo decorrido para fins de 
contagem da anualidade da próxima repactuação. 

PARÁGRAFO DOZE - O Contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos de sua execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando, dessa forma, álea econômica extraordinária e extracontratual, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos do Art. 
65, II, d, da Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores. 
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CLÁUSULA CATORZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 E À PROPOSTA 
DE PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº XX/2020 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a 
integrá-lo, independentemente de transcrição.  

 
CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA 

  
 Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 
por igual período, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de 
garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do 
Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de pagamento dos 
empregados da Contratada que venham a participar da execução dos serviços contratados, 
nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do Contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas 
pela Contratada. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem 
expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 22.2 acima. 

PARÁGRAFO QUARTO -  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato 
por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

PARÁGRAFO QUINTO - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 
promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666/1993. 

PARÁGRAFO SEXTO -  Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas 
as cláusulas do Contrato; 
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b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração não 
comunique a ocorrência de sinistros. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE  - DO FORO 
 

       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 
      E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
 

 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
 
 

Pela Empresa 
 

Representante da empresa 
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ANEXO IV 

 
PLANILHAS PREENCHIDAS COM O VALOR ESTIMADO 

ANEXO I-D 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Diurno 
  

Salário Mínimo local (R$) 998,00  
  

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
  

1.073,33 

  
0% 0 

Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 322,00 

   
0 

   
0 

Adicional de Produtividade 
  

64,40 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 
 

1.459,73 

    
II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 

 
II.a.GRUPO A - ENCARGOS 

   
A.01 SEGURIDADE SOCIAL 

 
20,000% 291,94 

A.02 FGTS 
 

8,000% 116,77 

A.03 SESI/SESC 
 

1,500% 21,89 

A.04 SENAI/SENAC 
 

1,000% 14,59 

A.05 INCRA 
 

0,200% 2,91 

A.06 SEBRAE 
 

0,600% 8,75 

A.07 Salário Educação 
 

2,500% 36,49 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 87,58 

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
 

39,800% 580,92 

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
 

8,333% 121,64 

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
 

8,333% 121,64 

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
 

1,944% 28,38 

B.04 Auxílio Doença 
 

0,222% 3,24 

B.05 Acidente de Trabalho 
 

0,051% 0,74 

B.06 Faltas Legais 
 

0,415% 6,06 

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,57 
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B.08 Licença Paternidade 
 

0,020% 0,28 

TOTAL - GRUPO B 
 
19,359% 282,55 

II.c.GRUPO C 
   

C.01 Aviso Prévio Indenizado 
 

0,417% 6,08 

C.02 Indenização Adicional 
 

0,286% 4,16 

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 3,200% 46,71 

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 40,54 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 0,013% 0,19 

TOTAL - GRUPO C  
 

6,693% 97,68 

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 112,46 

TOTAL - GRUPO D 
 

7,705% 112,46 

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,48 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por 
acidente do trabalho 

0,004% 0,05 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,24 

TOTAL - GRUPO E  
 

0,260% 3,77 

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente ao 
salário maternidade  

0,265% 3,87 

TOTAL - GRUPO F 
 

0,265% 3,87 

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 
74,081% 1.081,25 

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.540,98 

    
III - INSUMOS 

   
Uniforme 

  
83,71 

Manutenção e depreciação de equipamentos 
  

141,36 

Auxílio alimentação  
  

235,80 

Vale transporte 
  

109,50 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) -64,40 

Adicional de Assiduidade 
  

8,62 

Prêmio mensal 
  

25,00 

TOTAL - INSUMOS (R$) 
  

539,59 
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IV -INTRAJORNADA 
  

161,45 

TOTAL INTRAJORNADA  
 

161,45 

    

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA  3.242,01 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
  

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 162,10 

Lucro 
 

10,00% 324,20 

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 486,30 

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
 

5,00% 204,07 

COFINS 
 

3,00% 122,44 

PIS 
 

0,65% 26,53 

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 353,04 

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
 

4.081,35 

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
  

8.162,70 

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

489.761,90 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Noturno 
  

Salário Mínimo local (R$) 998,00  
  

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
  

1.073,33 

  
0% 

 
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 322,00 

Adicional Noturno 
  

176,58 

Adicional de Produtividade 
  

64,40 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 
 

1.636,31 

    

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 
 

II.a.GRUPO A - ENCARGOS 
   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 
 

20,000% 327,26 

A.02 FGTS 
 

8,000% 130,90 

A.03 SESI/SESC 
 

1,500% 24,54 

A.04 SENAI/SENAC 
 

1,000% 16,36 

A.05 INCRA 
 

0,200% 3,27 

A.06 SEBRAE 
 

0,600% 9,81 

A.07 Salário Educação 
 

2,500% 40,90 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 98,17 

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
 

39,800% 651,21 

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
 

8,333% 136,35 

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
 

8,333% 136,35 

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
 

1,944% 31,81 

B.04 Auxílio Doença 
 

0,222% 3,63 

B.05 Acidente de Trabalho 
 

0,051% 0,83 

B.06 Faltas Legais 
 

0,415% 6,79 

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,64 

B.08 Licença Paternidade 
 

0,020% 0,32 

TOTAL - GRUPO B 
 
19,359% 316,72 

II.c. GRUPO C 
   

C.01 Aviso Prévio Indenizado 
 

0,417% 6,81 

C.02 Indenização Adicional 
 

0,286% 4,67 

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 3,200% 52,36 

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 45,45 
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C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 0,013% 0,21 

TOTAL - GRUPO C  
 

6,693% 109,50 

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 126,07 

TOTAL - GRUPO D 
 

7,705% 126,07 

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,54 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por 
acidente do trabalho 

0,004% 0,06 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,63 

TOTAL - GRUPO E  
 

0,260% 4,23 

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente ao 
salário maternidade  

0,265% 4,34 

TOTAL - GRUPO F 
 

0,265% 4,34 

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 
74,081% 1.212,07 

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.848,38 

    
III - INSUMOS 

   
Uniforme 

  
83,71 

Manutenção e depreciação de equipamentos 
  

141,36 

Auxílio alimentação  
  

235,80 

Vale transporte 
  

109,50 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) -64,40 

Adicional de Assiduidade 
  

8,62 

Prêmio mensal 
  

25,00 

TOTAL - INSUMOS (R$) 
  

539,59 

    
IV -INTRAJORNADA 

  
180,98 

TOTAL INTRAJORNADA 
 

180,98 

    

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 3.568,94 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
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Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 178,45 

Lucro 
 

10,00% 356,89 

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 535,34 

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
 

5,00% 224,65 

COFINS 
 

3,00% 134,79 

PIS 
 

0,65% 29,20 

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 388,64 

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
 

4.492,92 

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
  

8.985,84 

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5,00 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

539.150,30 
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UNIFORMES 

  
VIGILÂNCIA ARMADA 

FEMININO 

Item Peça 
Valor Médio Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado 
(R$) 

Valor Mensal/ Empregado 
(R$) 

1 Jaqueta  103,35 2 206,70 17,23 

2 Calça  55,41 4 221,64 18,47 

3 Camisa  44,26 8 354,08 29,51 

4 Fiel duplo  10,89 1 10,89 0,91 

5 Cinto  20,49 2 40,98 3,42 

6 Meias 4,30 4 17,20 1,43 

7 Sapato  68,67 2 137,34 11,45 

8 Capa de chuva  20,67 1 20,67 1,72 

9 Crachá 3,80 1 3,80 0,32 

TOTAL FEMININO (R$) 
  

1.013,30 84,44 

MASCULINO 

Item Peça 
Valor Médio Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado 
(R$) 

Valor Mensal/ Empregado 
(R$) 

1 Jaqueta  103,35 2 206,70 17,23 

2 Calça  55,41 4 221,64 18,47 

3 Camisa  44,26 8 354,08 29,51 

4 Fiel duplo 10,89 1 10,89 0,91 

5 Cinto masculino  20,49 2 40,98 3,42 

6 Meias  4,30 4 17,20 1,43 

7 Sapato  59,87 2 119,74 9,98 

8 Capa de chuva 20,67 1 20,67 1,72 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0788959)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 536



42 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

9 Crachá 3,80 1 3,80 0,32 

TOTAL MASCULINO (R$) 
  

995,70 82,98 

MÉDIA MASCULINO/FEMININO 
(R$)   

1.004,50 83,71 
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EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

Item Descrição Unidade 
Qtde/posto 
de 12x36h 

Qtde/vigilante 
Valor médio 
unitário (R$) 

Valor total 
(R$) 

1 Revólver calibre 38 Unid. 5,00 1,00 3.268,41 3.268,41 

2 Coldre de couro axilar  Unid. 20,00 10,00 92,60 926,00 

3 Baleiro Unid. 20,00 10,00 12,90 129,00 

4 
Livro de ocorrências (um por 
local) 

Unid. 4,00 4,00 6,01 24,04 

5 Lanterna recarregável Unid. 20,00 10,00 51,08 510,80 

6 
Colete Balístico nível mínimo 
de segurança II-A  

Unid. 10,00 5,00 976,00 4.880,00 

Custo Total dos Equipamentos (R$) 
  

9.738,25 

Manutenção Mensal (R$) 
  

48,69 

Depreciação Mensal (R$) 
  

81,15 

Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 
  

129,84 

Munição 
     

0,27 

Kit bastão 
     

11,25 

Total Manutenção + 
Depreciação Mensal 
(R$) 

     
141,36 

MUNIÇÃO 

Item Descrição Unidade 
Qtde anual/ 

vigilante 

Qtde. mensal/ 
vigilante 

Valor médio/ 
blister (R$) 

Total 
mensal/ 

vigilante (R$) 

1 Munição calibre 38 
Blister 
c/10 

5,00 5 31,80 0,27 

Total Munição (R$) 
  

0,27 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS - LOCAL 

Item Descrição Unid. 
Quant./24 

meses  

Valor 
médio(R$) 

Valor total 
(R$) 

1 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 6 (seis) 
buttons - Sealmox e 
Sinimbu 

Unid. 2 
 

675,00 1.350,00 

2 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 10 (dez) 
buttons - Nova Sede e 
Fórum 

Unid. 2 
 

675,00 1.350,00 

Total anual 2.700,00 

Valor por posto 11,25 
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RESUMO DE CUSTOS 

MÃO DE OBRA 

Serviços Turno  Jornada 
Valor Mensal/ 

Empregado (R$) 

Valor 
Mensal/ 

Posto (R$) 

Empregados/ 
Posto 

Qtde. de 
Postos 

Valor Mensal 
Total (R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Vigilância 
Armada 

Diurno 12x36 h  4.081,35 8.162,70 2 5 
40.813,49 

489.761,90 

Vigilância 
Armada 

Noturno 12x36 h  4.492,92 8.985,84 2 5 
44.929,19 

539.150,30 

TOTAL MÃO 
DE OBRA (R$)       

85.742,68 1.028.912,20 
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Tabela - Comparação preços TRE x Limites da Portaria SeGes/MP 17/05/2017 

 

Número de 
postos 

Valor Limite – mínimo 
(R$/posto) 

Valor Limite – máximo 
(R$/posto) 

Valor Mínimo 
(R$) 

Valor Máximo 
(R$) 

Posto 12x36 
Diurno  

5,00  7.742,78  8.413,89  38.713,90  42.069,45  

Posto 12x36 
Noturno  

5,00  8.736,68  9.494,54  43.683,40  47.472,70  

 TOTAL MENSAL PORTARIA (R$)   
 

82.397,30  89.542,15  

 TOTAL MENSAL TRE (R$)   
  

85.742,68  

 

   
VALOR MENSAL DO POSTO - VIGILÂNCIA DIURNA 12 x 36  

Órgão (R$) ANO 

Ministério Segurança Pública - AL 6.517,50 2018 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM ALAGOAS 8.111,74 2018 

TCU/Alagoas 8.057,76 2019 

Codevasf - Penedo/AL 7.669,56 2018 

MÉDIA 7.589,14 
 

   

   
VALOR MENSAL DO POSTO - VIGILÂNCIA NOTURNA 12 x 36 

Órgão (R$) ANO 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM ALAGOAS 9.820,20 2018 

Ministério Segurança Pública - AL 7.639,00 2018 

TCU/Alagoas 8.884,48 2019 

Codevasf - Penedo/AL 8.712,67 2018 

MÉDIA 8.764,09 
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Serviços Jornada Turno Adicional de Insalubridade 

  Vigilância Armada 44 h Diurno 0% 

  

 

12x36 h Noturno 10% 

  

 

20 h 

 

20% 

  

   

40% 

  
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0788959)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 541



47 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

ANEXO V 

                                   RESOLUÇÃO Nº 15.559/2014 do TRE/AL 

         (18/12/2014) 

Institui o Código de Ética dos servidores do Poder Judiciário Eleitoral de Alagoas. 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37da Constituição Federal de 1988, nos artigos 116 e 117 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999; 

CONSIDERANDO o contido no Procedimento Administrativo nº 17.291/2014; 

CONSIDERANDO que a missão institucional do Poder Judiciário Eleitoral, consistente em garantir a 
legitimidade do processo eleitoral, exige que seus servidores atuem com conduta ética compatível 
com a prestação do serviço público; 

CONSIDERANDO, por fim, a decisão do Pleno Administrativo, 

RESOLVE APROVAR O PRESENTE 

CÓDIGO DE ÉTICA 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º Fica instituído o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
(TRE-AL), que estabelece os princípios e normas de conduta ética, sem prejuízo da observância dos 
demais deveres e proibições legais e regulamentares. 

§ 1º Os princípios e normas de conduta ética contidos neste Código aplicam-se: 

I – a todos os servidores do quadro do TRE-AL, incluídos os efetivos e os ocupantes de cargo e 
função comissionada, lotados no Tribunal ou em Cartórios Eleitorais; 

II – a todos os servidores de outros órgãos lotados no TRE-AL, incluídos os removidos, requisitados, 
cedidos e os em exercício provisório; 

III – aos estagiários e aos agentes particulares à disposição do TRE-AL, incluídos os empregados das 
empresas contratadas; 

IV – aos colaboradores, durante o período em que estejam auxiliando nas atividades do TRE-AL; e 

V – a todo aquele que, mesmo pertencendo à outra instituição, preste serviço ou desenvolva 
qualquer atividade junto ao TRE-AL, seja na secretaria ou nos cartórios eleitorais, de natureza 
permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira por parte do TRE-AL. 

§ 2º No ato de posse dos servidores do TRE-AL deverá ser prestado compromisso de cumprimento 
das normas de conduta ética contidas neste Código. 

§ 3º O presente Código de Ética incidirá em todas as contratações de estágio e de prestação de 
serviços, de forma a assegurar o alinhamento de condutas destes agentes, durante a prestação 
contratual. 

§ 4º Este Código não se aplica aos magistrados, os quais possuem regulação deontológica própria. 

CAPÍTULO II 
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DOS OBJETIVOS 

Art. 2º Este Código tem por objetivo: 

I – tornar explícitos as normas deontológicas que regem a conduta dos servidores, fornecendo 
parâmetros para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura das ações adotadas por 
servidores do Judiciário Eleitoral; 

II – estabelecer regras básicas sobre conflito de interesses e restrições às atividades profissionais 
posteriores ao exercício do cargo; e 

III – oferecer, através da Comissão de Ética, uma instância apuradora de desvios deontológicos, 
mas, também, de consulta, visando a esclarecer dúvidas acerca da conformidade da conduta do 
servidor com os princípios e normas de conduta nele tratados. 
CAPÍTULO III 

DOS PRINCÍPIOS E NORMAS DE CONDUTA ÉTICA 

Seção I 

Dos Princípios e Valores Fundamentais 

Art. 3º São princípios e valores fundamentais a serem observados pelos servidores do TRE-AL no 
exercício do seu cargo ou função: 

I – o interesse público, a preservação e a defesa do patrimônio público; 

II – a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a transparência; 

III – a honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro; 

IV – a qualidade, a eficiência e a equidade dos serviços públicos; 

V – a integridade; 

VI – a independência, a objetividade e a imparcialidade; 

VII – a neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica; 

VIII – o sigilo profissional; 

IX – a competência; 

X – o desenvolvimento profissional; 

XI – a lealdade; 

XII – a tempestividade. 

Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores serão pautados sempre por 
uma avaliação de natureza ética, de modo a harmonizar as práticas pessoais com os valores 
institucionais. 

Seção II 

Dos Direitos 

Art. 4º São direitos de todos os servidores do TRE-AL, além dos previstos em lei, notadamente: 

I – trabalhar em ambiente adequado; 

II – ser tratado com equidade nos sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho 
individual, remuneração, promoção e transferência, bem como ter acesso às informações a ele 
inerentes; 

III – estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos e 
opiniões. 
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IV – participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento 
profissional, custeadas ou facilitadas pela Administração, respeitadas as limitações orçamentárias e 
financeiras, a oportunidade e a conveniência administrativas. 

V – ser tratado por autoridades, colegas de trabalho e demais pessoas com quem se relacionar em 
função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis limitações pessoais; 

Seção III 

Dos Deveres 

Art. 5º São deveres de todos os servidores do TER-AL, além de outros previstos em lei, 
notadamente: 

I – resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, 
agindo em harmonia com os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais; 

II – proceder com honestidade, probidade, lealdade, tempestividade e retidão, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de mais de uma opção, a que melhor se coadune com a ética e com o 
interesse público; 

III – representar imediatamente à chefia competente a respeito de todo e qualquer ato ou fato que 
seja contrário ao interesse público, prejudicial ao TRE-AL ou à sua missão institucional, de que 
tenha tomado conhecimento em razão do cargo ou função; 

IV – tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem 
se relacionar em função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis 
limitações pessoais; 

V – tratar os usuários do serviço público com cortesia e respeito, atentando para a condição e as 
limitações de cada um, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. 

VI – evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colegas de trabalho, respeitando 
os posicionamentos e as ideias divergentes, sem prejuízo de representar contra qualquer ato 
irregular ou ilegal, independentemente da hierarquia a que esteja subordinado; 

VII – apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas, evitando o uso de vestuário e adereços 
que comprometam a boa apresentação pessoal, a imagem institucional ou a neutralidade 
profissional; 
VIII – conhecer e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as boas práticas 
formalmente descritas e recomendadas por autoridade competente do TRE-AL, visando a 
desempenhar suas funções com competência e obter adequados níveis de profissionalismo na 
realização dos trabalhos; 

IX – empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado quanto à 
legislação, às normas e instruções de serviço e aos novos métodos e técnicas aplicáveis a sua área 
de atuação; 

X – multiplicar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de 
treinamentos ou de exercício profissional e que possam contribuir para a eficiência dos trabalhos 
realizados pelos demais servidores; XI – manter-se afastado de quaisquer atividades ou relações 
que reduzam sua autonomia e independência profissional, bem como sejam conflitantes, ou 
potencialmente conflitantes, com suas responsabilidades profissionais; 

XII – adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em especial nas instruções e relatórios 
que deverão ser tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e 
organizadas de acordo com as normas aplicáveis; 

XIII – manter sob sigilo dados e informações que a lei imponha natureza confidencial obtidos no 
exercício de suas atividades ou, ainda, de natureza pessoal de colegas e subordinados que só a eles 
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digam respeito, aos quais, porventura, tenha acesso em decorrência do exercício profissional, 
informando à chefia imediata ou à autoridade responsável quando tomar conhecimento de que 
assuntos sigilosos estejam ou venham a ser revelados; 

XIV – facilitar e colaborar com a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, 
prestando toda colaboração ao seu alcance; 

XVI– informar à chefia imediata, quando notificado ou intimado para prestar depoimento em juízo 
sobre atos ou fatos de que tenha tomado conhecimento em razão do exercício das atribuições do 
cargo ou função que ocupa; 

XVII – declarar, expressamente, seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar o 
desempenho de suas atividades com independência e imparcialidade, na forma definida neste 
Código; 

XIII – observar a responsabilidade social e ambiental, no primeiro caso, privilegiando, no ambiente 
de trabalho, a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social e, no segundo, de práticas que 
combatam o desperdício de recursos naturais e materiais e evitem danos ao meio ambiente. 

Seção IV 

Das Vedações 

Art. 6º Ao servidor do TRE-AL é vedada a prática de qualquer ato que atente contra a honra e a 
dignidade de sua função pública, os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais, especialmente: 

I – exercer quaisquer atividades incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função; 

II – prestar consultoria técnica ou qualquer tipo de serviço a partidos políticos, candidatos ou a 
qualquer pessoa física ou jurídica, ligada direta ou indiretamente ao processo eleitoral, bem como a 
empresas licitantes ou contratadas pelo TRE-AL; 

III – praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, com ato contrário ao 
interesse público e à ética definida neste Código, mesmo que tal ato observe as formalidades legais 
e não viole expressamente a lei; 

IV – discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se 
relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação 
sexual, necessidades especiais, nacionalidade, naturalidade, cor, idade, religião, tendência política, 
posição social ou quaisquer outras formas de discriminação; 

V – adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil, 
sobretudo e especialmente o assédio sexual de qualquer natureza e/ou o assédio moral, no sentido 
de desqualificar outros, por meio de palavras, gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a 
segurança, o profissionalismo ou a imagem; 

VI – opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outro servidor 
ou magistrado do TRE-AL; 

VII – atribuir a outrem erro próprio; 

VIII – apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem; 

IX – fazer uso do cargo ou da função, bem como de informações privilegiadas obtidas em razão do 
cargo ou função, para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em beneficio 
próprio, de outrem, de grupos de interesses ou de entidades públicas ou privadas; 

X – desviar servidor, colaborador, prestador de serviço ou estagiário para atendimento a interesse 
particular; 

XI – manter sob subordinação hierárquica direta, em cargo ou função de confiança, parente 
consanguíneo até o 3º grau e afim até o 2º grau, companheiro ou cônjuge; 
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XII – fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou documentos ainda não 
publicados, pertencentes ao TRE-AL, para utilização em fins estranhos aos seus objetivos ou à 
execução dos trabalhos a seu encargo, sem prévia autorização da autoridade competente; 
XIII – divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de informações sigilosas obtidas por 
qualquer forma em razão do cargo ou função e, ainda, de relatórios, instruções e informações 
constantes em processos cujo objeto ainda não tenha sido apreciado, sem prévia autorização da 
autoridade competente; 

XIV – publicar, sem prévia e expressa autorização pareceres realizados no desempenho de suas 
atividades no cargo ou função, cujo objeto ainda não tenha sido apreciado; 

XV – alterar ou deturpar, por qualquer forma, o exato teor de documentos, informações, licitação de 
obra, lei ou decisão administrativa ou judicial; 

XVI – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, qualquer tipo de ajuda 
financeira, gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza, de 
pessoa física ou jurídica interessada na atividade do servidor; 

XVII – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, mesmo em ocasiões de 
festividade, qualquer tipo de transporte, hospedagem ou favores de particulares, de forma a 
permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade; 

XVIII – usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer 
pessoa; 

XIX – ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho; 

XX – apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho, 
em situações que comprometam a imagem institucional; 

XXI – receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte vedada ou ilegal; 

XXII – cooperar com qualquer organização ou instituição que atente contra a moral, a honestidade 
ou a dignidade da pessoa; 

XXIII – utilizar sistemas e canais de comunicação do TRE-AL para a propagação e divulgação de 
trotes, boatos, pornografia, propaganda comercial, político-partidária, atividade terrorista, incitação 
à violência ou ao consumo de substância entorpecente, e qualquer forma de discriminação; 

XXIV – manifestar-se em nome do TRE-AL quando não autorizado e habilitado para tal, nos termos 
da política interna de comunicação social; 

XXV – participar de atividades político-partidárias, bem como utilizar vestimentas ou adereços que 
contenham qualquer forma de propaganda ou conotação eleitoral ou partidária; 

XXVI – atuar como procurador ou intermediário de outro servidor deste Tribunal, ainda que sem 
remuneração, em processo administrativo de qualquer espécie, exceto na qualidade de defensor 
dativo, nomeado pela Administração, nos termos do § 2º do artigo 164, da Lei nº 8.112/1990, ou 
como procurador na hipótese permitida no inciso XI do artigo 117 do referido diploma legal. 

§ 1º Não se incluem nas vedações deste artigo, os brindes ou a ajuda financeira que: 

I – não tenham valor comercial; 

II – sejam distribuídos por pessoas ou entidades de qualquer natureza a título de cortesia, 
propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, 
desde que não ultrapassem ao correspondente a 3% (três por cento) do vencimento básico do 
maior cargo da carreira; ou 

III – sejam ofertados por autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver 
reciprocidade. 

§ 2º Os presentes que, por alguma razão, não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para o 
servidor ou para a administração pública serão doados a entidades de caráter filantrópico ou 
setores do Tribunal que tratem de aspectos históricos ou culturais, a critério da Presidência. 
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Seção V 

Das Situações de Impedimento ou Suspeição 

Art. 7º O servidor deverá declarar seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar, 
ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, 
especialmente nas seguintes hipóteses: 

I – participar de instrução de processo: 

a) de interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o 3º grau; 

b) em relação ao qual haja amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou 
com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau; 

c) que envolva órgão ou entidade com o qual tenha mantido vínculo profissional nos últimos dois 
anos, ressalvada, neste último caso, a atuação consultiva; ou 

d) que tenha funcionado ou venha a funcionar como advogado, perito, testemunha, representante 
ou servidor do sistema de controle interno, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 

II – participar de qualquer missão ou tarefa que lhe tenha sido confiada, por meio de justificativa 
reduzida a termo, quando estiver presente conflito de interesses; ou 

III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 
companheiro. 
CAPÍTULO IV 

DA GESTÃO DE ÉTICA 

Seção I 

Da Comissão de Ética 

Art. 8º Fica instituída a Comissão de Ética do TRE-AL, com natureza consultiva e investigativa, 
composta por três membros e respectivos suplentes, todos servidores efetivos e estáveis, 
designados pelo Presidente do TRE-AL, dentre aqueles que nunca sofreram punição administrativa 
ou penal. 

§ 1º O mandato dos membros da Comissão será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

§ 2º O presidente da Comissão será indicado pelo Presidente do TRE-AL para mandato de 2 (dois) 
anos, dentre os servidores titulares do cargo de Analista Judiciário. 

Art. 9º Ficará suspenso da Comissão o membro que vier a ser indiciado criminalmente, responder a 
processo administrativo disciplinar ou transgredir qualquer dos preceitos deste Código, até o 
trânsito em julgado da decisão. Parágrafo único. Caso venha a ser responsabilizado, o membro será 
automaticamente excluído da Comissão. 

Art. 10. Nos casos de impedimento ou suspeição de membro titular da Comissão, será convocado 
automaticamente o respectivo suplente. 

Art. 11. Os membros da Comissão desempenharão suas atribuições sem prejuízo daquelas inerentes 
a seus cargos efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas. 

Parágrafo único. Havendo necessidade, por decisão da Presidência, os trabalhos da Comissão terão 
prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos de seus membros, podendo, ainda, se for o 
caso, ser autorizada a dedicação integral e exclusiva à Comissão. 

Art. 12. Não haverá remuneração pelos trabalhos desenvolvidos na Comissão de Ética, os quais 
serão considerados prestação de relevante serviço público e constarão na ficha funcional dos 
servidores membros. 
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Seção II 

Da Competência da Comissão de Ética 

Art. 13. Compete à Comissão de Ética do TRE-AL: 

I – apurar quaisquer irregularidades por meio de sindicância; 

II – instaurar, em razão de denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficientes, 
procedimento sobre conduta que considerar passível de violação às normas éticas, observados o 
contraditório e a ampla defesa; 

III – arquivar, de ofício, as denúncias sem identificação do denunciante ou que não atendam aos 
preceitos deste código; 

IV – elaborar plano de trabalho específico, envolvendo, se for o caso, outras unidades do TRE-AL, 
objetivando criar eficiente sistema de informação, educação, acompanhamento e avaliação de 
resultados da gestão de ética no TRE-AL; 

V – propor e desenvolver, com a EJE, cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários e outras 
ações de treinamento e disseminação deste código; 

VI – dirimir dúvidas a respeito da interpretação e aplicação deste Código e deliberar sobre os casos 
omissos, bem como, se entender necessário, fazer recomendações ou sugerir à Presidência do TRE-
AL normas complementares, interpretativas e orientadoras de suas disposições; 

VII – receber propostas e sugestões para o aprimoramento e modernização deste Código e propor a 
elaboração ou a adequação de normativos internos aos seus preceitos; 

VIII – apresentar relatório de todas as suas atividades, ao final da gestão anual de cada Presidente 
do TRE-AL, do qual poderá constar também avaliação da atualidade deste Código e as propostas e 
sugestões para seu aprimoramento e modernização; 

IX – apreciar as matérias que lhe forem submetidas; 

X – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade; 

XI – comunicar, obrigatoriamente, aos órgãos competentes as irregularidades que a Comissão de 
Ética do TREAL tiver ciência, quando envolverem, além de servidores, pessoas não sujeitas à 
investigação pela referida comissão. 

Parágrafo único. As decisões da comissão, precedidas de Relatório, serão publicadas de forma 
sucinta no Diário de Justiça Eletrônico, contendo o número do procedimento. 

Art. 14. Compete ao Presidente da Comissão de Ética: 

I – convocar e presidir as reuniões; 

II – nomear secretário, dentre os demais membros titulares; 

III – orientar os trabalhos da Comissão, ordenar os debates, iniciar e concluir as deliberações; 

IV – convocar suplente (s); 
V – comunicar ao Diretor-Geral do Tribunal o término do mandato de membro ou suplente com 
trinta dias de antecedência ou, no caso de vacância, no prazo máximo de cinco dias após a 
ocorrência. 

Parágrafo único. O Secretário manterá registro de todas as reuniões da Comissão e expedirá todas 
as comunicações em nome da Comissão. 

Seção III 

Do Funcionamento da Comissão de Ética 

Art. 15. Os trabalhos da Comissão de Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância 
dos seguintes princípios: 
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I – proteção à honra e à imagem da pessoa investigada; 

II – proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o 
desejar, e em observância à legislação; 

III – independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos. 

Art. 16. O resultado das reuniões da Comissão constará de ata aprovada e assinada por seus 
membros. 

Parágrafo único. Eventuais ausências às reuniões deverão ser justificadas pelos integrantes da 
Comissão. 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS 

Art. 17. A apuração da conduta em desacordo com as normas éticas será realizada com base nas 
orientações constantes deste Código de Ética, e não excederá o prazo de trinta dias, contados da 
data de instauração do procedimento, admitida a sua prorrogação por igual período, a critério do 
Presidente da Comissão, devendo a prorrogação ser publicada no DJE. 

§ 1º Até que esteja concluído, será sigiloso, qualquer procedimento instaurado para apuração de 
prática em desrespeito às normas éticas. 

§ 2º Concluída a investigação, e após a deliberação da Comissão, os autos do procedimento 
poderão deixar de ser sigilosos. 

§ 3º Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento objeto de sigilo legal, o acesso 
somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente 
encarregado da sua guarda. 

§ 4º Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, a Comissão, depois de 
concluído o processo de investigação, providenciará para que tais documentos sejam lacrados e 
acautelados, ou ainda desentranhados, observadas as disposições legais e regulamentares. 

Art. 18. A Comissão poderá solicitar os documentos as Unidades Administrativas do TRE necessários 
ao esclarecimento dos fatos, bem como promover diligências e solicitar laudos técnicos. 

§ 1º As unidades administrativas do TRE-AL deverão colaborar e prestar esclarecimentos em apoio 
ao desempenho das atividades da Comissão. 

§ 2º É irrecusável a prestação de informações por parte de servidor convocado pela Comissão, sob 
pena de abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar, nos termos 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 19. Concluída a instrução processual, a Comissão deverá emitir relatório conclusivo com 
sugestão das providências a serem adotadas, dando a devida ciência ao envolvido, com posterior 
remessa do resultado à consideração da Presidência do TRE-AL. 

§ 1º Se a conclusão for pela inexistência de falta ética, a Comissão proporá o arquivamento do 
procedimento. 

§ 2º Se a conclusão for pela existência de falta ética, a Comissão adotará as medidas de sua alçada 
previstas neste Código e submeterá o feito à consideração da Presidência do TRE-AL, a qual 
decidirá, no prazo de cinco dias úteis, acerca do proposto no relatório apresentado, podendo, ao seu 
descortino, determinar a instauração de Processo Disciplinar na forma da lei ou o encaminhamento 
do feito à Corregedoria Regional Eleitoral, se for o caso. 

Art. 20. A pena sugerida pela Comissão de Ética e sua fundamentação constará do respectivo 
relatório encaminhado à Presidência, assinado por todos os seus membros, com a ciência do 
faltoso. 

Art. 21. A Comissão de Ética, dada a gravidade da conduta do servidor, ou sua reincidência, bem 
como se constatada a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou 
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de infração disciplinar, encaminhará cópia dos autos à Presidência do Tribunal, que, entendendo 
cabível, encaminhará as autoridades competentes para apuração, sem prejuízo das medidas de sua 
competência. 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. Aplicam-se, subsidiariamente, aos trabalhos da Comissão de Ética e da Comissão Especial 
de Ética as normas relativas aos processos administrativos disciplinares constantes na Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 23. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos ___ dias do mês de 
dezembro do ano de 2014. 

Des. SEBASTIÃO COSTA FILHO - Presidente em exercício 

Des. ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA 

Des. ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA 

Des. ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO 

Des. EVERALDO BEZERRA PATRIOTA 

 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0788959)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 550

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97937/regime-jurídico-dos-servidores-publicos-civis-da-união-lei-8112-90


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 : 0001437-74.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA.

 

Parecer nº 1996 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de licitação na modalidade Pregão,

na forma eletrônica, visando à contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviço continuado de vigilância armada
nas dependências dos imóveis localizados no município de
Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o
fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego
dos equipamentos necessários à execução dos
serviços, conforme termo de referência (0757061), aprovado
pela Secretaria de Administração (0770479).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
No evento 0769655 tem-se a Planilha de Custos

elaborada pela SEGEC, na qual foi obtida estimativa de valor
mensal de R$ 85.742,68 (oitenta e cinco mil setecentos e
quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos) e o valor
anual de R$ 1.028.912,20 (um milhão, vinte oito mil
novecentos e doze reais e vinte centavos), para a contratação
em tela.

Consta dos autos a reserva de crédito para o
presente exercício (0772961), a cargo da COFIN.

Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta (0788959), ex
vi parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da
Resolução TRE-AL nº 15.787/17. Segundo a referida minuta
do edital, o presente certame trata de licitação na modalidade
PREGÃO, na forma  ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para
prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas
dependências dos imóveis localizados no município de
Maceió- Alagoas.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
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
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desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 10.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 102.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a  participação para
microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da
legislação de regência, quanto aos critérios de preferência.

 
4. DA MINUTA CONTRATUAL

 

A minuta contratual ora analisada (0788959) 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
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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. 78 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. 

A minuta do contrato, refletindo a do edital,
contempla ainda a regulação da  Conta depósito vinculada
para a quitação de obrigações trabalhistas,  em consonância
com os Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 05/2017 e do
respectivo Caderno de Logística editado pelo Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

 De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a
aquisição pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? SIM 0660302

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0757061

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

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

SIM

 IDEM

6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

7 O Termo de Referência contém justificativa para prévia
seleção de marcas e/ou especificações? N/A  

8 O Termo de Referência contém justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo do processo de licitação? N/A  

9 O Termo de Referência contém justificativa para o
agrupamento de itens? SIM  

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

SIM  

12 O Termo de Referência prevê regras claras para a
apresentação de atestados de capacidade técnica? SIM  

13

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

SIM  

14
O Termo de Referência contém justificativa para a
necessidade de apresentação de atestados independentes
para cada capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

15 O Termo de Referência contém justificativa para vistoria e/ou
visita técnica? SIM  

16
O Termo de Referência contém justificativa para as limitações
de tempo, época e/ou de locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

SIM  

17 O Termo de Referência contém justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada? N/A  

18
O Termo de Referência contém justificativa para contratação
de serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão de
obra residente)?

SIM  

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

SIM  

21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam
ser causa de aumento dos custos da futura contratação?

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0770479

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?
 

SIM

 

0765138

0757071

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos
de acordo com a legislação de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo administrativo?

X  

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM 0757068

27
A Seção de Compras analisou os preços encontrados na
pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

N/A
 

0757068

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do art.
34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não implique
em vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)

A minuta do edital contém previsão de participação exclusivas
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28 de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

s

NÃO
0788959

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

NÃO  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

NÃO  

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências
que tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da licitação?

SIM  

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

SIM 0788959

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de
Trabalho).

SIM 0788959

36
A minuta do edital contém definição da forma de
apresentação de lances, dos critérios de julgamento,
classificação e aceitação das propostas?

SIM 0788959

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação? SIM 0788959

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? SIM  

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 0788959

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 0788959

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das obrigações atribuídas ao contratante eSIM  
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45 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 0788959

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 0788959

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
 N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM 0786710

55
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no
art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

SIM  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

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

57

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

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º, V, do
Decreto 10.024/2019

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 8º, XIII, a, do
Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, art. 8º, VI, do
Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

SIM 0772961
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62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  

 
 6. CONCLUSÃO

Dessarte, esta AJ-DG aprova, nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital de licitação
(0788959) na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo
MENOR PREÇO POR GLOBAL, objetivando contratação
de contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço
continuado de Vigilância armada nas dependências dos
imóveis localizados neste município de Maceió - Alagoas, que
compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos
os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos
necessários à execução dos serviços.

 
À consideração superior.
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 21/10/2020, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 21/10/2020, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790044 e o código CRC 00939890.
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CONCLUSÃO

Maceió, 25 de outubro de 2020.
Tendo em conta o Parecer 1996 (0790004), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, que aprovou a
minuta do edital de licitação (0788959) na modalidade pregão,
na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL,
objetivando contratação de contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviço continuado de Vigilância armada
nas dependências dos imóveis localizados neste município de
Maceió - Alagoas, que compreenderá, além da mão de obra, o
fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego
dos equipamentos necessários à execução dos serviços,
tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo
Desembargador Presidente deste TRE/AL, para a necessária e
competente deliberação, com a recomendação de que seja
autorizada a fase externa do certame licitatório.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/10/2020, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0793782 e o código CRC 80A263FB.
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PROCESSO : 0001437-74.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Contratação. Serviços de Vigilância Armada.

 

Decisão nº 2570 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor
Geral, inserta no evento SEI nº 0793782.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando a contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviço continuado de vigilância armada nas
dependências dos imóveis localizados no município de Maceió-AL,
que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os
insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à
execução dos serviços, tudo de acordo com a justificativa constante
no termo de referência (0757061), elaborado pela Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, devidamente aprovado pela Secretaria de
Administração (0770479) deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0788959, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1996 (0790044) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 25/10/2020, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0793817 e o código CRC F47EF139.
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DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2020.
À SLC, para cumprimento à Decisão nº 2570, da

Presidência (doc. 0793817).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/10/2020, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0793934 e o código CRC 821C3C10.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  8833//22002200 
  
PROCESSO Nº 0001437-74.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 12 de novembro de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância 
armada, tudo de acordo com requisição promovida pela Coordenadoria de Infraestrutura 
desta Corte. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 

de 06 de outubro de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei nº 7.102/1983, a Portaria nº 3.233/2012 da  Direção Geral do 
Departamento de Polícia Federal, a Portaria nº 213/2017 da Secretaria de Gestão do 
Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão,  as Leis Complementares nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, as Instruções Normativas 
SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 
19 de janeiro de 2010, a  Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de 
janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria 
nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do 
Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF 
(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito 
da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis 
localizados no município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o 
fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários 
à execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste 
edital e seus anexos.  
 
2 – DA VIGÊNCIA 

 
2.1.  A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data da 
sua assinatura, , com eficácia legal com a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme contido no art. 
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4. Não será admitida nesta Licitação a participação de cooperativa. 

 

3.5.  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;  
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

36..  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 83/2020 (0795536)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 563

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

4 

 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
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6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas 

apenas duas casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes nos anexos deste Edital;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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. 
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7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços, 
considerando o quantitativo total  dos serviços e o  período de vigência de 
12 (doze) 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. 

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. 
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7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 
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7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 
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8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo para a contratação o valor global de R$ 1.028.912,20 (um milhão e 
vinte e oito mil e novecentos e doze reais e vinte centavos), e que de modo 
algum vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 
8.3.1., estão disponíveis no Anexo IV.  
 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do serviço ofertado, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme 

modelos constantes nos Anexos II-A a II-C deverão ser enviados quando 

solicitados pelo pregoeiro. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 

Edital do Pregão Eletrônico nº 83/2020 (0795536)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 569



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

10 

 

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.  O licitante deverá encaminhar pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, Declaração, com fundamento 
no Acórdão TCU n. 950/2007 – Plenário, de 23/05/07, publicado no DOU de 28/05/2007, de 
que não incluiu percentuais ou  itens na planilha de custos e formação de preços ou em 
sua proposta comercial objetivando o ressarcimento de supostos gastos com os impostos 
diretos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido); 
 
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; 

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. 
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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. 

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, 
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exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

 
g) Documento de Autorização de Funcionamento da empresa na atividade 
objeto desta licitação em plena validade (vide Portaria nº 3.233/2012 – DG/DPF);  

h)  Documento de Revisão de Autorização de Funcionamento em conformidade 
com a Portaria nº 3.233/2012. 

 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

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. 
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-

los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: Comprovação de aptidão para a prestação dos 
serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 
desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  
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9.10.3.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito 
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 
contrato social vigente. 

9.10.3.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 
10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.  

9.10.3.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo 
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços 
executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para 
fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 
5/2017.  
 
9.10.3.4 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3(três) 
anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de 
períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3(três) anos serem 
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 
5/2017.  

9.10.3.5 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A 
da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

9.10.3.6 O licitante deverá comprovar  que tenha executado contrato com  
número de postos equivalente ao ora licitado, conforme a alínea  c2 do 
item 10.6 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

9.10.3.7 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será 
aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia 
ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado, 
nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

 

 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez 
Corrente - LC, e Solvência Geral - SG superiores a 1 (um); 

b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o 
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício 
social; 
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c) comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 
proposta; 

d) declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos 
assumidos, conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017 
SEGES/MP, de que um doze avos dos contratos firmados com a 
Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 
apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante 
que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "c", observados os 
seguintes requisitos: 

d.1) a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do 
Resultado do Exercício - DRE, relativa ao último exercício social; e 

d.2) caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada 
na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE apresentada seja 
superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante 
deverá apresentar justificativas; 

e) certidão negativa de feitos de falência, recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos serviços ofertados; 

d) conter o valor unitário mensal  e anual dos postos diurno e noturno, bem 

como o  valor global da contratação; 
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e) Planilhas de Custos e Formação dos Preços, a serem preenchidas 

conforme modelos constantes nos Anexos I—D; 

f) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença 
normativa que rege a categoria profissional que executará o serviço, 
bem como a respectiva data base e vigência, conforme Código 
Brasileiro de Ocupações – CBO. 

10.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do 
recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, 
SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 
13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão 
cotar esses itens, sob pena de desclassificação. 

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. 
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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 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor e prazo de pagamento, em conformidade com este edital.  
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15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contrtual, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  
 

16.1. Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de 
obrigações trabalhistas nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 05/2017 e  
do respectivo Caderno de Logística editado pelo Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 

16.2. As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento dos 
encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas do 
valor mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária 
oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 

16.3.  A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante autorização 
do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

16.4.  O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 
valores das seguintes previsões: 

a) 13º (décimo terceiro) salário; 

b) férias e um terço constitucional de férias; 

c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

d) impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

16.5.  O Contratante firmará/manterá acordo de cooperação com 
instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito 
vinculada; 

16.6.   A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o 
Contratante e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

a)  Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária oficial, de 
abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no nome da 
empresa; 

b) Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, 
de termo específico da instituição financeira oficial que permita o Contratante ter 
acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à 
autorização da Administração. 
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16.7.  O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da 
poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior 
rentabilidade. 

16.8.  Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 
mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser 
pago diretamente à empresa; 

16.9.  Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles 
previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP. 

16.10.  Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização 
para a criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 05/2017-
SEGES/MP. 

16.11. A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para 
utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações 
trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes 
condições: 

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 
devidos; 
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando dos 
gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 
c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, 
quando da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 
d) ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 
e) o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, 
por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários relativos ao serviço contratado. 

16.12.  Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o 
pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a 
vigência do Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos 
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 
vencimento. 

16.13.  O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 
indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, 
encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de 
cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da 
empresa. 

16.14.  A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar 
que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente  dos 
trabalhadores favorecidos. 

16.15.  A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo 
de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das 
obrigações trabalhistas. 
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16.16.  O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 
Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da 
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

17.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do 
contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor anual da 
contratação, a CONTRATADA que: 

a)  apresentar documentação falsa; 
b) fraudar a execução do contrato; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
d) cometer fraude fiscal; ou 
e) fizer declaração falsa. 

17.1.1. Para os fins da alínea “c”, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os 
descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/1993. 

17.2.  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, 
de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de 
falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, 
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou 
juntamente com as multas definidas nos itens e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as 
seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por prazo não 
superior a dois anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior; ou 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

17.3. .Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 
CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) 
dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 
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b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

17.4.  No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá ser 
sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato. 

17.5.  Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a 
CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 12, 
respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e alcançar o total de 
20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação será reiniciada a cada 
renovação de contrato. 

17.6. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a 
CONTRATADA: 

a). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) 
dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5 
(cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

17.7. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e 
o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte por 
cento) do valor anual do contrato. 

17.8.  Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a 
CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) 
dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7 
(sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

17.9.  No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e 
o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por 
cento) do valor anual do contrato. 

17.10.  O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela 
Administração, nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou 
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em 
legislação específica. 

17.11.  Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração 
aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

  

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 
CORRESPONDÊNCIA 
% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 
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4 5 3% 

5 8 4% 

6 10 5% 

  

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir a presença de empregado não 
uniformizado ou com uniforme manchado, 
sujo, mal apresentado e/ou 
sem crachá. 

1 
Por empregado e 
por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação para a 
execução dos serviços 

1 
Por empregado e 
por dia 

3 

Executar serviço incompleto, de baixa 
qualidade, paliativo, substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de  
providenciar recomposição  omplementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação falsa de serviço ou 
substituir material ou equipamento licitado 
por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo por motivo 
de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais. 

5 Por dia e por posto 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa 
ou dolo de seus agentes. 

3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da  CONTRATANTE 
para fins diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado 
pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar ou que cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências da CONTRATANTE 
quaisquer equipamentos ou materiais, 
previstos em contrato, sem autorização 
prévia do responsável. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

11 
Retirar empregados ou encarregados do 
serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 
por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 
Registrar e controlar, diariamente, 
a assiduidade e a pontualidade de 
seu pessoal. 

1 
Por empregado e 
por dia 

13 
Substituir empregado que tenha 
conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

1 
Por empregado e 
por dia 
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14 
Manter a documentação de 
habilitação atualizada. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

15 
Cumprir horário estabelecido pelo 
contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 
Por dia de 
ocorrência e por 
posto 

16 
Cumprir determinação da 
FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 

1 Por ocorrência 

17 
Cumprir determinação formal ou 
instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO 

2 Por ocorrência 

18 
Efetuar a reposição de empregados 
faltosos. 

2 
Por empregado e 
ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de salários, 
vales transporte, vales refeição, 
seguros, encargos fiscais e sociais, 
como recolhimentos das 
contribuições sociais da Previdência 
Social ou do FGTS, bem como arcar 
com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à 
execução do contrato nas datas 
avençadas. 

6 

Por mês de 
ocorrência do não 
pagamento de 
quaisquer dos 
benefícios 

20 
Entregar o uniforme aos 
empregados na periodicidade 
definida no edital. 

1 
Por empregado e 
por dia de atraso 

21 
Manter sede, filial ou escritório de 
atendimento na cidade local de 
prestação dos serviços. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

22 

Apresentar, quando solicitado, 
documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária e outros documentos 
necessários à comprovação do 
cumprimento dos demais encargos 
trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 
por dia 

23 

Creditar os salários nas contas 
bancárias dos empregados, em 
agências localizadas na cidade local 
da prestação dos serviços ou em 
outro definido pela Administração. 

1 
Por ocorrência e 
por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso ou 
incompleta a documentação 
exigida na Cláusula Nona - DA 
FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
FISCAL, TRABALHISTA E  
PREVIDENCIÁRIA deste contrato. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

25 
Entregar ou entregar com atraso os 
esclarecimentos formais solicitados 

2 
Por ocorrência e 
por dia 
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para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a 
análise da documentação exigida 
por força do contrato. 

26 
Manter em estoque equipamentos 
discriminados em contrato, para 
uso diário. 

2 
Por item e por dia 
de 
indisponibilidade 

27 

Impor penalidades, em no máximo 
15 (quinze) dias da ocorrência, aos 
empregados que se negarem a 
utilizar os equipamentos 
adequadamente. 

2 
Por empregado e 
por ocorrência 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do 
contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente 
notificada pela unidade 
fiscalizadora 

3 
Por item e por 
ocorrência 

29 

Substituir os equipamentos que 
apresentarem defeitos e/ou 
apresentarem rendimento 
insatisfatório em até 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas da 
comunicação da CONTRATANTE. 

2 
Por equipamento e 
dia de atraso 

30 

Cumprir pontos da política de 
sustentabilidade do TRE-AL 
(principalmente separação de 
resíduos, reciclagem e economia de 
água/energia). 

3 
P o r ocorrência 
apontada 

31 
A tender normas sobre saúde, 
higiene e segurança do trabalho. 

6 
P o r ocorrência 
apontada 

17.12.  O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 
CONTRATADA: 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 
multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

b) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial. 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida 
ativa. 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 
solicitação da CONTRATANTE. 

17.13.  O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais 
previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da 
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Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 8.666, de 
1993. 

17.14. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.15.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a execução, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.16.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.17.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.18.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.19.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
17.20.  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. 

 
17.20.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.21.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis 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. 
 
17.22.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  
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18.1. As disposições relativas ao pagamento encontram-se discriminadas 
na Minuta Contratual, inserida no Anexo III deste Edital. 

 
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 (Pleitos 
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.37 (Locação de Mão de Obra). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 
  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 
   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
22.1. Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante 
de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
anual atualizado do Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de 
pagamento dos empregados da Contratada que venham a participar da execução dos 
serviços contratados, nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 
 

22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor 
da garantia prestada. 

 

22.2.  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do Contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
honradas pela Contratada. 
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22.3. Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem 
expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 22.2 acima. 

22.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 
Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

22.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração 
a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666/1993. 

 

22.6. Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 
cumpriu todas as cláusulas do Contrato; 

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração 
não comunique a ocorrência de sinistros. 

22.7. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 
 

 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Instrumento de Medição de Resultados; 
ANEXO I-B – Mapa de Riscos Para  contrato de Vigilância; 
ANEXO I-C – Insumos Diversos; 
ANEXO I-D – Planilha de Custos e Formação de Preços; 
ANEXO I- E – Memória de Cálculo; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO III - Minuta de contrato; 
ANEXO IV –Planilhas preenchidas com Valor Estimado; 
ANEXO V – Código de Ética 
 

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

Maceió/AL, 27 de outubro 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 

  

1.1 Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço 

continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis localizados no 

município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o 

fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos 

necessários à execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos 

estabelecidos nos anexos deste documento. 

1.2 Para o contratante dos serviços, deve existir a racionalização dos 

recursos de segurança, com eventuais economias financeiras, muitas vezes 

permitindo que, com um número reduzido de homens, seja garantido um nível 

satisfatório de segurança. 

  

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

  

2.1 A contratação de empresa especializada para prestação dos 

serviços de vigilância patrimonial armada, por meio, inclusive, de rondas internas 

utilizando bastão de rondas, para os imóveis sob responsabilidade do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas  (TRE/AL), sediados no município de Maceió/AL, visa 

resguardar a integridade do patrimônio institucional e humano desse órgão, 

buscando não só evitar a depredação, a violação, a evasão e a apropriação indébita 

dos bens públicos, como também assegurar a incolumidade de autoridades, de seus 

servidores e público usuário. 

  

3. LEGISLAÇÃO E NORMAS 

  

● a Lei nº 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências; 

● o Decreto nº 10.024, que regulamenta a Lei nº 10.520/2002; 

● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública; 
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● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública; 

● a Lei nº 7.102/1983, que dispõe sobre segurança para 

estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento 

das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de 

valores, e dá outras providências; 

● a Portaria DPF nº 3.233/2012, que dispõe sobre as normas 

relacionadas às atividades de Segurança Privada; 

● a Portaria SEGES/MP nº 213/2017, que dispõe sobre os valores 

limites para contratação de serviços de vigilância e de limpeza e conservação pelos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg); 

● o Caderno Técnico, elaborado pela elaborado pela Secretaria de 

Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), 

apresentando Estudo sobre a Composição dos Custos do Valores Limites para os 

Serviços de Vigilância; 

● a Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017 e seus anexos, que 

dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o 

regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional; 

● o Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão 

(SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), sobre 

Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial; e 

● a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com registro no MTE sob 

número AL000039/2019, celebrada entre o Sindicato das Empresas de Segurança e 

Vigilância do Estado de Alagoas e o Sindicato dos Empregados de Empresas de 

Segurança e Vigilância do Estado de Alagoas. 

  

4. DETALHAMENTO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO 

  

4.1 Do quantitativo de Postos  

  

-  01 (um) posto de vigilância armada diurna e 01 (um) posto de vigilância armada 

noturna para os imóveis onde funcionam o Fórum Eleitoral de Maceió e Galpão de 

Urnas, a antiga sede do Tribunal (Praça Sinimbu), atualmente em reforma, bem como 

para os três galpões (interligados) utilizados pelas Seções de Almoxarifado e 

Edital do Pregão Eletrônico nº 83/2020 (0795536)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 592



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Patrimônio, desde que seja utilizado bastão controlador de ronda com software de 

instalação e gerenciamento compatível Sistema Operacional Windows e incluso 10 

bótons, para comprovação efetiva da realização das rondas, 01 (um) bastão para 

cada unidade; 

- pelo menos 02 (dois) postos de vigilância armada diurna e 02 (dois) posto de 

vigilância armada noturna para o Edifício Arnon de Mello, atual sede do TRE/AL, 

em razão do grande número de autoridades que ali transitam, bem como considerando 

o termo de convênio firmado entre o Banco do Brasil e este Regional, devendo, 

ainda, considerar o estacionamento anexo e a necessidade de utilização de bastão 

controlador de ronda com software de instalação e gerenciamento compatível Sistema 

Operacional Windows e incluso 10 bótons, para comprovação efetiva da realização 

das rondas, 01 (um) bastão. 

  

4.2 Da frequência e periodicidade  

  

4.2.1  É de suma importância manter os imóveis abaixo relacionados sob vigilância 

privada, ininterruptamente, 24h (vinte e quatro horas) por dia, diariamente, inclusive 

nos finais de semana e feriados; 

4.2.2 Os postos de serviço a serem preenchidos por vigilante, funcionarão todos os 

dias da semana (de segunda a domingo), cobrindo às 24h (vinte e quatro) horas do 

dia, no regime noturno de 12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de 

descanso) e regime diurno de 12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis horas 

de descanso).  

  

4.3 Da Localização dos Postos, da Escala e dos Horários de Execução do Serviço 

Quadro 1 - Local: Antiga Sede (Praça Visconde de Sinimbu) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do 

Serviço 
Escala de Trabalho 

Horário 

do Turno 

Quantidade 

de Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 07h00 

às 19h00 
01 02 

Posto de 12 horas noturnas, de segunda- das 19h00 01 02 
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Vigilância 

Patrimonial, 

armada, noturna. 

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

às 07h00 

  

Quadro 2 - Local: Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro e Galpão de Urnas 

(Av. Fernandes Lima - Farol) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do 

Serviço 
Escala de Trabalho 

Horário 

do Turno 

Quantidade 

de Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 07h00 

às 19h00 
01 02 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 19h00 

às 07h00 
01 02 

  

Quadro 3 - Local: Galpões do Almoxarifado e Patrimônio (Av. Menino Marcelo - 

Serraria) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do 

Serviço 
Escala de Trabalho 

Horário 

do Turno 

Quantidade 

de Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 07h00 

às 19h00 
01 02 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 19h00 

às 07h00 
01 02 
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Quadro 4 - Local: Edifício Arnon de Mello (Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do 

Serviço 
Escala de Trabalho 

Horário 

do Turno 

Quantidade 

de Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 07h00 

às 19h00 
02 04 

Posto de 

Vigilância 

Patrimonial, 

armada, noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-

feira a domingo, envolvendo 2 

(dois) vigilantes em turnos de 

12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas. 

das 19h00 

às 07h00 
02 04 

  

4.4 Da metodologia de prestação do serviço nos postos  

  

4.4.1 Em decorrência do tamanho da área a ser protegida, e/ou por 

razões de especificações nas atividades de segurança, é necessário que o vigilante 

saia circulando pela área, fazendo inspeções e averiguações, com objetivos de 

manutenção do grau de segurança, determinado no plano de segurança. 

4.4.2 Esta atividade é denominada de ronda da vigilância. O conceito 

da ronda está baseado na capacidade que os recursos humanos têm de poderem se 

movimentar, e constitui-se uma atividade operacional, pela qual os vigilantes da 

segurança patrimonial, circulam pelas áreas e instalações físicas, numa rotina de 

fiscalização e de inspeções periódicas. 

4.4.3 Uma vez definida a utilização do sistema de ronda dos 

vigilantes, o ponto de partida para a implantação desse sistema, é a definição dos 

trajetos a serem percorridos pelos vigilantes. 

4.4.4 Em seguida, devem ser distribuídos os pontos de controle para a 

fiscalização e inspeção, após então devem ser definidos os eventos a serem 

monitorados durante o percurso e nos pontos de controle. 

4.4.5 Finalmente, o homem de segurança deverá tomar conhecimento 

dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem seguidos, nas suas rotinas de 

averiguações e inspeções no percurso de ronda (ex. o que fazer quando se deparar 

com uma situação anômala). 
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4.4.6 Nos pontos estabelecidos para a passagem dos vigilantes e 

realização das verificações e inspeções, ao longo dos percursos de ronda, além de 

marcar presença e observar, os vigilantes devem colher informações sobre eventos 

anormais, eventos suspeitos e em desconformidades com os padrões de 

funcionamento dos locais. 

4.4.7 A implantação de postos de vigilância com ronda, permite que o 

vigilante aumente a abrangência de sua atuação, garantindo assim a segurança de uma 

maior área nas instalações físicas que ele esta alocado para proteger. 

  

4.5 Utilização dos sistema de rondas 

  

4.5.1 Para utilização do sistema de ronda, deve ser especificado o 

processo administrativo deste. 

4.5.2 O ponto de partida para a implantação desse sistema, é a 

definição dos trajetos a serem percorridos pelos vigilantes. Em seguida, devem ser 

distribuídos os pontos de controle, onde serão instalados os buttons, para a 

fiscalização e inspeção, após então devem ser definidos os eventos a serem 

monitorados durante o percurso e nos pontos de controle. 

4.5.3 Finalmente, o homem de segurança deverá tomar conhecimento 

dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem seguidos, nas suas rotinas de 

averiguações e inspeções no percurso de ronda. 

  

4.6 Das atribuições do vigilante  

  

4.6.1 São atribuições do vigilante: 

I. Vigiar as dependências de propriedade da contratante, com a finalidade 

de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e 

munições e outras irregularidades; 

II. Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento 

das leis e regulamentos; 

III. Recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de 

acesso livre e restrito, identificando-as, averiguando pretensões, e, se 

necessário, prestando informações ao público que estiver entrando ou 

saindo das dependências da contratante; 
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IV. Fiscalizar as pessoas e cargas que ingressam e saem das 

dependências da contratante, bem como o patrimônio dessa; 

V. Escoltar pessoas e mercadorias, se necessário, dentro do local de 

prestação do serviço; 

VI.Controlar objetos e cargas; 

VII. Vigiar parques e reservas florestais, se pertencentes à contratante, 

combatendo inclusive focos de incêndio; 

VIII. Vigiar presos, se estiverem nas áreas de domínio da contratante; 

IX. Comunicar-se, de forma discreta, via rádio HT ou telefone; 

X. Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável 

pelo posto, qualquer anormalidade verificada, inclusive de 

ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias; 

XI. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do 

posto, adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida 

da Administração, bem como as que entenderem oportunas; 

XII. Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente 

autorizadas e identificadas com crachá, abordando somente aquelas que 

não estejam identificadas ou apresentem atitude suspeita; 

XIII. Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, 

identificando o motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de 

pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área interna 

da instalação, mantendo sempre os portões fechados; 

XIV. Controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas e de veículos 

após o término de cada expediente de trabalho (fora do horário de 

funcionamento das unidades), anotando situações fora da normalidade, 

adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida da 

contratante, bem como as que entenderem oportunas; 

XV. Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o posto, 

quando da rendição, todas as orientações recebidas e em vigor, bem 

como eventual anomalia observada nas instalações e suas imediações; 

XVI.Comunicar à contratante todos os acontecimentos entendidos como 

irregulares e que possa vir a representar risco para o patrimônio do 

Tribunal, inclusive aqueles de ordem funcional, para que se adote as 

providências de regularização necessárias; 
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XVII. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem 

policial dentro das instalações da Administração, facilitando a atuação 

daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual 

acontecimento; 

XVIII. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às 

instalações, sem que estes estejam devida e previamente autorizados pela 

Administração; 

XIX. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e 

imediações, que implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das 

instalações; 

XX. Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o 

fato à Administração no caso de desobediência; 

XXI. Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao 

local, de bens de servidores, de empregados ou de terceiros; 

XXII. Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida da 

Administração verificando as dependências das instalações, adotando os 

cuidados e providências necessários para o perfeito desempenho das 

funções e manutenção da tranqüilidade; 

XXIII. Assumir diariamente o posto, devidamente uniformizado, 

barbeado, de cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal 

adequada; 

XXIV. Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres, 

principalmente para atender a chamados ou cumprir tarefas solicitadas 

por terceiros não autorizados; e 

XXV. Registrar e controlar, juntamente com a Administração, 

diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 

ocorrências do posto onde estiver prestando seus serviços. Ademais, 

visando à adequada consecução da atividade de vigilância, esta 

Administração entende que os funcionários alocados pela contratada 

deverão: 

a) Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da 

Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos 

responsáveis pela administração da instalação e outros de interesse, 

indicados para o melhor desempenho das atividades; 

b) Zelar, pela apresentação pessoal, mantendo as unhas e cabelos limpos 

e aparados, sapatos e coturnos engraxados, uniforme limpo e bem 
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apresentável, barbear-se diariamente, apresentar-se com os cabelos curtos 

ou presos, usar maquiagem suave e jóias discretas; 

c) Apresentar postura atenta e impecável, o que significa não se encostar 

a paredes e pontos de apoio, evitar manter as mãos nos bolsos, bem como 

permanecer de costas para o público; 

d) Responsabilizar-se pela manutenção, em boas condições de uso, dos 

móveis e equipamentos, em especial os de proteção contra incêndio, 

instalados no seu posto de serviço/guarita; 

e) Zelar pela ordem, segurança e limpeza do seu local de trabalho; 

f) Obedecer às normas internas deste Tribunal; 

g) Registrar diariamente a sua frequência, através de ponto eletrônico; 

h) Permanecer nos seus postos, não devendo se afastar de seus afazeres, 

principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por 

terceiros que não sua chefia (e/ou preposto), exceto para realizar as 

rondas noturnas, periódicas e programadas; 

i) Ao efetuar as rondas noturnas, nos horários estabelecidos pela 

Administração contratante, verificar todas as áreas internas e externas aos 

prédios, como vias de acesso, garagens e pátios, 

j) Efetuar, mediante anuência do “revistado”, revista privada em bolsas 

ou sacolas quando julgar conveniente e necessário, solicitando ao 

transeunte abrir sua própria bolsa, em abordagem discreta, com polidez e 

respeito; 

k) Fechar as entradas e saídas em situações de risco, quando julgar 

necessário, a fim de proteger a comunidade interna; 

l) Nos horários preestabelecidos para funcionamento das unidades, salvo 

exceções, abrir e fechar os portões e as portas dos imóveis sob sua 

responsabilidade, e proceder regularmente a vistoria, constatando a 

ausência de pessoas estranhas, abrindo e fechando as portas e 

janelas, ligando e desligando chaves de circuitos elétricos e aparelhos em 

geral, etc.; 

m) Organizar filas, quando houver necessidade; 

n) Auxiliar deficientes físicos a movimentarem-se pelo órgão contratante; 

o) Tomar as medidas necessárias para evitar danos, baseando-se nas 

circunstâncias observadas e valendo-se da autoridade outorgada pela 

função; 
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p) Acionar a ativação e desativação do sistema de alarmes dos prédios 

nos horários pré-estabelecidos; 

q) Monitorar câmeras de segurança instaladas nos prédios, se houver; 

r) Prestar as informações que possibilitem a punição dos infratores; 

s) Redigir e assinar diariamente o livro de ocorrências referente ao seu 

posto de trabalho; e 

t) Notificar à Administração, a existência de lâmpadas queimadas, luzes 

acesas, equipamentos ligados ou danificados, portas e janelas abertas, 

vazamentos de água ou gás e princípios de incêndio, verificando as 

condições de segurança. 

  

4.7 Dos Requisitos Profissionais do Vigilante 

  

4.7.1 A prestação do serviço de vigilância deverá ser executada por 

profissionais qualificados nos termos da Lei nº 7.102/83, regulamentada pelo Decreto 

nº 89.056/1983 e suas alterações, como também de acordo com as normas impostas 

pela Portaria DPF nº 3.233/2012, os quais deverão ser registrados no Departamento 

de Polícia Federal, onde comprovarão preencher os seguintes requisitos: 

I. ser brasileiro; 

II. ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 

III. ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau; 

IV. ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado em 

estabelecimento com funcionamento autorizado; 

V. ter sido aprovado em exame psicotécnico e de saúde física e 

mental; 

VI. não ter antecedentes criminais registrados; e 

VII. estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 

4.7.2 Convém ressaltar que a atividade de vigilância (CBO nº 

5.173.30) não se confunde com as atividades de porteiro, vigia e afins (CBOs da 

família nº 5.174), as quais, nos termos da Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), do Ministério do Trabalho, recepcionam e orientam visitantes e hóspedes. 

Zelam pela guarda do patrimônio observando o comportamento e movimentação de 

pessoas para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e outras anormalidades. 

Controlam o fluxo de pessoas e veículos identificando-os e encaminhando-os aos 
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locais desejados. Recebem mercadorias, volumes diversos e correspondências. Fazem 

manutenções simples nos locais de trabalho. 

4.7.3 Os vigilantes, por sua vez, nos termos da CBO, Vigiam 

dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e 

combater delitos como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; 

zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e 

regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de 

acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio; escoltam pessoas e 

mercadorias. Controlam objetos e cargas; vigiam parques e reservas florestais, 

combatendo inclusive focos de incêndio; vigiam presos. Comunicam-se via rádio ou 

telefone e prestam informações ao público e aos órgãos competentes. 

4.7.4 Será assegurado ao vigilante, pelos instrumentos legais 

supracitados: 

I. às expensas do empregador a que se vincular, uniforme especial 

aprovado pela Ministério da Justiça, o qual deve ser usado somente quando em 

efetivo serviço; 

a) das especificações do uniforme constará apito com cordão, 

emblema da empresa, e plaqueta de identificação do vigilante, autenticada pela 

empresa e com validade de 06 (seis) meses, contendo o nome, número de registro na 

Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e fotografia tamanho 3x4 

do vigilante. 

II. quando em serviço, e no local de trabalho, portar revólver calibre 

32 ou 38 e utilizar cassetete de madeira ou de borracha; 

III. seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora; e 

IV. prisão especial por ato decorrente do exercício da atividade de 

vigilância. 

4.7.5 Ademais, os empregados da empresa especializada, alocados 

para a prestação dos serviços, deverão ser devidamente habilitados, selecionados - 

observando-se qualidades, habilidades e competências pessoais como a facilidade de 

comunicação, a interação social, a boa argumentação verbal e escrita, a organização, 

a agilidade e disposição para o trabalho, o autodomínio, a discrição e o sigilo, o 

espírito de equipe, e o respeito e a polidez necessários para relacionar-se com 

servidores e público em geral - e rigorosamente preparados. 

  

4.8 Dos Locais de Realização do Serviço 
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O serviço será prestado nos imóveis sob responsabilidade do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), sediados no município de Maceió/AL, 

descritos no item 4.3. 

  

4.9 Do Auxílio-Transporte, Auxílio-Refeição/Alimentação 

  

4.9.1 Mensalmente, deverá ser fornecido aos empregados, vales-

transporte e vales-alimentação/refeição, cujos valores deverão ser aqueles estipulados 

em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho; 

4.9.2 A entrega dos vales-transporte e vales-alimentação/refeição 

deverá ser realizada nas dependências do TRE/AL onde os empregados exerçam suas 

atividades laborais; 

4.9.3 A contratada deverá obedecer, quanto à data de entrega e à 

quantidade dos auxílios, ao disposto em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho 

da categoria; 

4.9.4 A Contratada deverá controlar o fornecimento dos auxílios-

transporte e auxílios alimentação/refeição, e o comprovante de fornecimento deverá 

conter as seguintes informações: nome e registro do empregado, lotação, data de 

fornecimento, quantidade fornecida, valor total fornecido e mês de competência; 

4.9.5 O comprovante de fornecimento dos auxílios deverá ser feito, no 

mínimo, em 2 (duas) vias, sendo que 1 (uma) deverá ser entregue ao fiscal do 

Contrato juntamente com o pedido de pagamento de fatura; 

4.9.6 A concessão de outros benefícios deve obedecer ao disposto em 

Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho da categoria;  

4.10 Do preposto 

4.10.1 A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, um 

preposto, aceito pela fiscalização, durante o período de vigência do contrato, para 

representá-la administrativamente, sempre que for necessário. Na declaração deverá 

constar o nome completo, número do CPF e do documento de identidade, além dos 

dados relacionados à sua qualificação profissional. 

4.10.2. O preposto deverá se apresentar à respectiva unidade 

fiscalizadora em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para firmar, 

juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de Abertura do 

Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a 

execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à 

implantação de postos e execução do contrato relativos à sua competência. 
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4.10.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões 

relacionadas às faturas dos serviços prestados. 

4.10.4. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à 

necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao 

cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. 

4.11 Fornecimento de uniformes 

4.11.1 A CONTRATADA deverá providenciar para que os 

profissionais indicados apresentem-se no local de prestação dos serviços trajando 

uniformes fornecidos às expensas da empresa. Os uniformes deverão ser aprovados 

previamente pela Fiscalização da CONTRATANTE e conter as características 

básicas constantes do ANEXO III - INSUMOS DIVERSOS. 

4.11.2. O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do 

prazo de 10 (dez) dias, a contar do início da prestação dos serviços. 

4.11.3. A quantidade de itens dos uniformes estimada nas tabelas 

refere-se ao previsto para o período de um ano, porém, deverá ser fornecida a metade 

a cada seis meses, exceto para eventual item com quantidade anual igual a 1 (um), 

que deverá ser fornecido no início da execução contratual e no início de cada período 

prorrogado, se houver. 

4.11.4. Todos os itens do conjunto de uniformes estarão sujeitos à 

prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, 

caso não correspondam às especificações.  

4.11.5 Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos 

uniformes, quanto a tecido, cor, modelo, desde que previamente aceitas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

4.11.6. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados mediante 

recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre 

que solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

4.11.7. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do 

posto de trabalho. 

4.11.8. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o 

uniforme usado, quando da entrega dos novos. 

  

5. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A QUANTIDADE DE 

SERVIÇO A SER CONTRATADO 
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5.1 A demanda foi estabelecida considerando os pontos de acesso 

vulneráveis às dependências da antiga Sede do TRE/AL, atual Sede do TRE/AL, dos 

Galpões do Almoxarifado e Patrimônio do TRE/AL e do Fórum Eleitoral de Maceió. 

5.2 Assim, concluiu-se que 10 (dez) postos de serviços providos de 

vigilantes armados – serão suficientes para atender a demanda dos locais. 

  

6. UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O SERVIÇO 

  

6.1 Os serviços de vigilância patrimonial, conforme item 1, alínea b), 

do Anexo VI-A da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, devem ser contratados pelo preço 

mensal de cada posto de vigilância requerido, limitando-se aos valores máximos 

estabelecidos na Portaria SEGES/MP 213/2017. 

6.2 Para o Estado de Alagoas a Convenção Coletiva de Trabalho 

(CCT) de 2019, com número de registro no MTE AL000039/2019, considerando, 

portanto, em seus cálculos, benefícios e direitos dos trabalhadores que foram 

suprimidos pela reforma da CLT, bem como, pela nova CCT dessa categoria, 

celebrada em 13/08/2019, ainda vigente, utilizada para embasar a Planilha de Custos 

e Formação de Preços desta contratação. 

6.3 As recentes alterações dos direitos trabalhistas (supressão do DSR 

na jornada 12x36h, redução do intervalo intrajornada, permissão de indenização desse 

intervalo em detrimento de seu gozo e reposição do posto por outro funcionário, etc) 

e nas metodologias de cálculos (comparando-se as fórmulas aplicadas no referido 

caderno técnico àquelas propostas pela IN 05/2017), compensam, no que tange aos 

custos da contratação para a Administração, o aumento da remuneração básica dado 

pela nova CCT à categoria,  de tal forma que os preços totais mensais - para os postos 

diurno e noturno, respectivamente - devem ficar entre os limites mínimos e máximos 

estabelecidos no caderno técnico, os quais, ressalta-se, consideram apenas as 

condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na 

execução do serviço. 

  

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

  

O Caderno de Logística do Ministério do Planejamento, 0660303, por 

sua vez, destaca que a contratada deverá: 
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a) para todos os efeitos legais, responsabilizar-se perante o órgão 

contratante e terceiros, pelos atos e omissões praticados por seus empregados no 

desempenho de suas funções; 

b) comprovar a formação técnica específica da mão de obra oferecida, 

por meio de Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedido por 

instituição devidamente habilitada e reconhecida; 

c) implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de 

início dos serviços, a mão de obra nos respectivos Postos de Vigilância contratados; 

d) informar, em tempo hábil, qualquer motivo que atrase ou a impeça 

de assumir o posto conforme o estabelecido; 

e) fornecer uniformes e equipamentos à mão de obra envolvida, 

conforme a descrição e quantidades estipuladas no Anexo III, deste Termo de 

Referência; 

f) apresentar à Administração a relação de armas e cópias autenticadas 

dos respectivos Registro de Arma e Porte de Arma, que serão utilizadas pela mão de 

obra alocada nos postos; 

g) fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no 

momento da implantação dos postos; 

h) oferecer munição de procedência direta de fabricante, não sendo 

permitido em hipótese alguma o uso de munições recarregadas; 

i) prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos 

postos, nos regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista 

vigente; 

j) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão de 

obra oferecida para atuar nas instalações da Administração; 

k) efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter imediato, 

em eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho 

(dobra); 

l) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, 

para atender a eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como 

impedir que a mão de obra que cometer falta disciplinar, qualificada como de 

natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações; 

m) atender de imediato às solicitações de substituição da mão de obra, 

qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 
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n) instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações 

da Administração, inclusive no que se refere ao cumprimento das Normas Internas e 

de Segurança e Medicina do Trabalho; 

o) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada 

nos postos das instalações onde houver prestação dos serviços; 

p) inspecionar os postos, por meio de seus supervisores, no mínimo 1 

(uma) vez por semana, em dias e períodos (diurno das 7h/15h e noturno das 15h/23h) 

alternados; e 

q) cientificar seus vigilantes de que a arma deverá ser utilizada 

somente em legítima defesa, própria ou de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio 

da Administração, após esgotados todos os outros meios para a solução de eventual 

problema. 

  

8. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, CONTA CORRENTE 

VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

  

8.1 A Garantia de Execução 

  

8.1.1 Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data da assinatura do Contrato, 

comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor anual atualizado do Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do 

custo da folha de pagamento dos empregados da Contratada que venham a participar 

da execução dos serviços contratados, nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 

8.1.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

o pagamento de: 

i. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

ii. prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do Contrato; 

iii. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

iv. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

honradas pela Contratada. 
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8.1.3 Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem 

expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item imediatamente 

anterior. 

8.1.4 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

8.1.5 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

Administração a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou 

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 

78 da Lei n. 8.666/1993. 

8.1.6 Será considerada extinta a garantia: 

a. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 

de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 

Contratada cumpriu todas as cláusulas do Contrato; 

b. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros. 

  

8.2 Conta-Depósito Vinculada para a Quitação de Obrigações 

Trabalhistas 

  

8.2.1 Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de 

obrigações trabalhistas nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 

05/2017 e  do respectivo Caderno de Logística editado pelo Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

8.2.2 As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento dos 

encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas do 

valor mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária 

oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 

8.2.3 A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante 

autorização do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

8.2.4 O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 

valores das seguintes previsões: 

i. 13º (décimo terceiro) salário; 

ii. férias e um terço constitucional de férias; 
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iii. multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

iv. impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

8.2.5 O Contratante firmará acordo de cooperação com instituição 

bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito vinculada; 

8.2.6 A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o 

Contratante e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

8.2.7 Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária 

oficial, de abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no 

nome da empresa; 

8.2.8 Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-

depósito vinculada, de termo específico da instituição financeira oficial que permita o 

Contratante ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores 

depositados à autorização da Administração. 

8.2.9 O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da 

poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior 

rentabilidade; 

8.2.10 Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 

mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a 

ser pago diretamente à empresa; 

8.1.11 Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles 

previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP. 

8.2.12 Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização 

para a criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 

05/2017-SEGES/MP; 

8.2.13 A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para 

utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações 

trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes 

condições: 

i. parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 

devidos; 

ii. parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando 

dos gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 

iii. parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 

proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o 

FGTS, quando da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 

iv. ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 
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v. o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, 

por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e 

previdenciários relativos ao serviço contratado. 

8.2.14 Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o 

pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante 

a vigência do Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos 

comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 

vencimento; 

8.2.15 O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 

indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a 

movimentação, encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial 

no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos 

documentos comprobatórios da empresa; 

8.2.16 A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar 

que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente  

dos trabalhadores favorecidos; 

8.2.17 A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo 

máximo de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a 

quitação das obrigações trabalhistas. 

8.2.18 O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 

Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da 

categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação 

de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

  

9. Obrigações do TRE/AL  

  

9.1 Celebrado o Contrato, o Tribunal Regional Eleitoral 

de Alagoas ficará obrigado a: 

9.1.1 efetuar o pagamento, de acordo com as condições de preço e 

prazo estipuladas no instrumento contratual; 

9.1.2 promover, em conformidade com os artigos 66 e 67 da Lei n. 

8.666/93 e alterações posteriores, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 

Contrato a partir da data inicial de vigência deste, por intermédio de servidor 

especialmente designado para esse fim, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, o 

qual deverá anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à 
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Contratada a ocorrência de qualquer fato que, a seu critério, exija medidas corretivas 

por parte da mesma; 

9.1.3 orientar os empregados sobre os programas sustentáveis 

existentes no TRE/AL.  

9.1.4 comunicar prontamente à Contratada toda e qualquer 

anormalidade verificada que interfira na execução do Contrato, a fim de que qualquer 

falha seja sanada em tempo hábil;  

9.1.5 permitir aos empregados da Contratada, que estejam 

devidamente identificados, acesso às suas dependências, possibilitando-lhes o 

desempenho de suas atribuições; e 

9.1.6 determinar, ante a especificidade da contratação, que sua 

fiscalização seja exercida obrigatoriamente por servidor ocupante do cargo de Agente 

de Segurança. 

  

10.CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAMENTO DA 

PROPOSTA 

  

10.1 Os serviços objeto deste Termo de Referência, tendo em vista as 

suas peculiaridades e natureza, serão licitados em seu valor global, somados os 

custos totais da contratação, conforme planilha de custos e formação de preços, 

constante no Anexo IV deste Termo de Referência. 

10.2 Será considerada vencedora do certame a licitante que, após a 

análise da proposta de preço e dos documentos de habilitação, atendidas as exigências 

do edital, houver ofertado o menor preço para a execução do objeto da licitação, pelo 

período inicial de 12 (doze) meses. 

10.3 A realização deste procedimento na modalidade pregão, na forma 

eletrônica, com julgamento pelo preço global, abrangendo os custos totais com os 

Postos de Trabalho, justifica-se em razão dos serviços serem destinados ao objeto 

comum “vigilância e controle de acesso”. Por isso, contratados junto à uma única 

empresa permite um maior rendimento dos serviços e ganho  gerencial centralizado, 

bem como atividades mais dinâmicas, o que implica inúmeras vantagens para a 

Administração no tocante à responsabilidade e segurança ao patrimônio público. 

10.4 Do contrário, caso os itens fossem adjudicados a várias empresas, 

a responsabilidade pela segurança ficaria prejudicada, uma vez que a Administração 

não teria como estabelecer responsabilidade individualizada a cada Contratada, 
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prejudicando a finalidade maior “vigilância e controle de acesso”, em última análise, 

prejudicando a própria segurança pública e patrimonial. 

  

11. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

  

11.1 As pessoas jurídicas interessadas em participar do certame 

licitatório que tenha por fim a contratação do objeto deste Termo de Referência 

deverão satisfazer as seguintes condições mínimas de regularidade fiscal, de 

capacidade técnica e de habilitação: 

11.1.1 estar regular junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), podendo comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF); 

11.1.2 estar regular junto à Seguridade Social, podendo comprovar por 

meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF); 

11.1.3 estar regular junto à Dívida Ativa da União, podendo 

comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF); 

11.1.4 estar regular junto à Fazenda Pública Federal, podendo 

comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF); 

11.1.5 declarar, com base nas disposições do edital de licitação, o 

cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, de 1988, conforme prescreve o art. 27, V, da lei n. 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999; 

11.1.6 declarar, com base nas disposições do edital de licitação, a 

inexistência de fato superveniente impeditivo à sua habilitação no certame; 

11.1.7 declarar, com base nas disposições do edital de licitação, a 

conformidade com as especificações do objeto do certame decorrente deste Termo de 

Referência; 

11.1.8 declarar, para o fim de assegurar a “preferência de contratação” 

como critério de desempate, se é microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 

(EPP), com fundamento na Lei Complementar n. 123/2006 (Estatuto das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), de 14 de dezembro de 2006; 

11.1.9 declarar, com fundamento no Acórdão TCU n. 950/2007 – 

Plenário, de 23/05/07, publicado no DOU de 28/05/2007, que não incluiu percentuais 
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ou  itens na planilha de custos e formação de preços ou em sua proposta comercial 

objetivando o ressarcimento de supostos gastos com os impostos diretos IRPJ 

(Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido); 

11.1.10 apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto, ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, apresentar, ainda, documentos  de 

eleição de seus administradores; 

11.1.11 disposição prevendo condições de habilitação econômico-

financeira nos seguintes termos: 

i. balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 

exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez 

Corrente - LC, e Solvência Geral - SG superiores a 1 (um); 

ii. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, 

tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do 

último exercício social; 

iii. comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 

proposta; 

iv. declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos 

assumidos, conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017 

SEGES/MP, de que um doze avos dos contratos firmados com a 

Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 

apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do 

licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "c", 

observados os seguintes requisitos: 

 a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado 

do Exercício - DRE, relativa ao último exercício social; e 

 caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na 

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE apresentada seja 

superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante 

deverá apresentar justificativas; 
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 certidão negativa de feitos de falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

11.1.12 comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, 

com o que está sendo licitado mediante a comprovação de experiência mínima de três 

anos da execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o 

somatório de atestados; 

11.1.13 apresentar autorização de funcionamento concedida pelo 

Departamento de Polícia Federal, bem como a comprovação de comunicação à 

Secretaria de Segurança Pública da respectiva unidade da federação, exigidas nos 

termos do art. 14, incisos I e II, da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, e dos artigos 32 

e 38 do Decreto n. 89.056, de 24 de novembro de 1983, que regulamentou a referida 

lei; e 

11.1.14 devem ser observados os parâmetros dos itens 10.6 e 10.7 do 

Anexo VII-A da IN 05/2017 SEGES/MP. 

  

12. CONDIÇÕES CONTRATUAIS GERAIS 

  

12.1 Do Preço e Forma de Pagamento 

  

12.1.1 Pela execução do serviço o TRE/AL pagará à Contratada o 

valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo, no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do atesto do fiscal do Contrato. 

12.1.1.1 o atesto na nota fiscal pela fiscalização ocorrerá no prazo de 

até 07 (sete) dias úteis. 

12.1.1.2 Para fazer jus ao pagamento pelos serviços efetivamente 

realizados, a Contratada deverá encaminhar ao TRE/AL, os seguintes documentos: 

a) nota fiscal; 

b) prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução Normativa SRF n.º 

1540, de 05 de janeiro de 2015 (simples nacional), se for o caso; 

c) certificado de regularidade do FGTS (CRF); 
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d) certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da 

União; 

e) certidão negativa de débitos trabalhistas. 

  

12.1.1.3 caso a Contratada não encaminhe os documentos elencados 

no item anterior, será notificada para apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao 

Contratante responsabilidade pelo atraso no pagamento. 

12.1.1.4 o CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos 

quais deva constar o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta 

comercial apresentada por ocasião da licitação, e na nota de empenho; 

12.1.1.5 o pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação 

qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade 

aplicada; 

12.1.1.6 quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos 

provocados exclusivamente pelo TRE/AL, o valor devido deverá ser acrescido de 

atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 

data do efetivo pagamento, e os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte 

fórmula: 

I= (TX/100) 

365 

EM = I x N x VP, onde: 

  

I= Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora atual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

  

12.2 Do Prazo de Vigência do Contrato 
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12.2.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data 

da assinatura do contrato. 

12.2.1.1 Por se tratar de serviço a ser executado de forma contínua, o 

Contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração (TRE/AL), 

limitado, em qualquer caso, a 60 (sessenta) meses, sempre através de termos aditivos, 

conforme permissivo contido no art. 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93 e  alterações 

posteriores, desde que a instrução processual contemple: 

 relatório que discorra sobre a execução do Contrato, com informações de que 

os serviços tenham sido prestados regularmente; 

 justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse 

na realização do serviço; 

 comprovação de que o valor do Contrato permanece economicamente 

vantajoso para a Administração; 

 manifestação expressa da Contratada informando o interesse na prorrogação; 

e 

 comprovação de que o contratante mantém as condições iniciais de 

habilitação. 

12.2.2 em caráter excepcional, mediante autorização da autoridade 

superior, e devidamente justificada, o prazo de vigência do Contrato poderá ser 

prorrogado em até 12 (doze) meses, conforme faculta o art. 57, §4º da Lei n. 8.666/93 

e alterações posteriores. 

12.2.3 nas contratações de serviços continuados, a contratada não tem 

direito subjetivo à prorrogação contratual. 

12.2.4 toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato, devendo 

ser promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à 

aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante. 

12.2.5 a vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos com 

mão de obra exclusiva estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa 

de mercado, nas seguintes hipóteses: 

i. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens 

envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de Lei; 

ii. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens 

envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho e de Lei) e materiais serão 
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efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no Contrato, 

que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que 

estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice 

setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE); 

iii. Na falta de qualquer índice setorial, fica definido o “Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE” como o índice oficial a que se 

refere a letra “b” desse item. 

  

12.3 Das Alterações Contratuais 

  

12.3.1 O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, 

na forma do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores; 

12.3.2 a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem no objeto do Contrato, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado inicial atualizado do Contrato, 

conforme dispõe o §1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores; 

12.3.3 as solicitações de repactuação e de revisão serão devidamente 

analisadas pelo TRE/AL e, uma vez aceitas, serão concedidas pela sua autoridade 

máxima 

12.3.4 será admitida a repactuação dos preços dos serviços objeto do 

Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano; 

12.3.5 o interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação 

será contado a partir da data limite para apresentação da proposta constante do 

instrumento convocatório, se for este o caso, ou da data do Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da 

proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver 

vinculadas às datas-bases destes instrumentos; 

12.3.6 nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será 

contada a partir da data da última repactuação ocorrida; 

12.3.7 as repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, 

acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 

apresentação da planilha de custos e formação de preços, se for este o caso; 

12.3.8 quando da solicitação da repactuação, esta somente será 

concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se: 
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i. os preços praticados no mercado e em outros Contratos de mesmo objeto 

celebrados por órgãos públicos; 

ii. as particularidades do Contrato; 

iii. a nova planilha apresentada com a variação dos custos; 

iv. indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma natureza, 

valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e 

v. a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante; 

12.3.9 a decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos 

comprovantes de variação dos custos, a qual será feita mediante termo aditivo ao 

Contrato vigente; 

12.3.10 o prazo referido no item anterior ficará suspenso enquanto a 

Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo 

TRE/AL para a comprovação da variação dos custos; 

12.3.11 o TRE/AL poderá realizar diligências para conferir a variação 

de custos alegados pela Contratada; 

12.3.12 os novos valores contratuais decorrentes das repactuações 

terão suas vigências iniciadas a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à 

repactuação, como regra geral, ou nas hipóteses dos incisos do artigo 58 da IN 

N.05/2017-SEGES/MP. 

12.3.13 o TRE/AL poderá prever o pagamento retroativo do período 

que a proposta de repactuação permanecer sob sua análise, por meio de Termo de 

Reconhecimento de Dívida; e 

12.3.14 na hipótese do item anterior, o período que a proposta 

permaneceu sob a análise do TRE/AL será contado como tempo decorrido para fins 

de contagem da anualidade da próxima repactuação. 

  

12.4 Da Recomposição do Equilíbrio Econômico-financeiro 

  

12.4.1 O Contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos de sua execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 

do príncipe, configurando, dessa forma, álea econômica extraordinária e 

extracontratual, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, 

nos termos do Art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores. 
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12.5 Das Sanções Administrativas 

  

12.5.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão 

unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o 

valor anual da contratação, a CONTRATADA que: 

i) apresentar documentação falsa; 

ii)fraudar a execução do contrato; 

iii) comportar-se de modo inidôneo; 

iv) cometer fraude fiscal; ou 

v) fizer declaração falsa. 

12.5.2. Para os fins do subitem 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos 

tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, 

da Lei nº 8.666/1993. 

12.5.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei 

nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de 

retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de 

inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá 

ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens e 

nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções: 

i) Advertência; 

ii) Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, por prazo não superior a dois anos; 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior; ou 

iv) Impedimento de licitar e contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 

a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 

cinco anos. 

12.5.4. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 

CONTRATADA: 
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i) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato 

após 10 (dez) dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos 

no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

12.5.5 No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA 

poderá ser sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do 

contrato. 

12.5.6. Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a 

CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do 

item 12, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e 

alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação 

será reiniciada a cada renovação de contrato. 

12.5.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a 

CONTRATADA: 

i). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato 

após 20 (vinte) dias contados da data estipulada para início da execução 

contratual; 

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos 

no contrato por 5 (cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

12.5.8. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla 

defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 

20% (vinte por cento) do valor anual do contrato. 

12.5.9. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a 

CONTRATADA: 

i) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato 

após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução 

contratual; 

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos 

no contrato por 7 (sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

12.5.10. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla 

defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 

30% (trinta por cento) do valor anual do contrato. 

12.5.11. O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela 

Administração, nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou 

inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e 

em legislação específica. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 83/2020 (0795536)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 619



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

12.5.12. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a 

Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas 

seguintes: 

  

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 

CORRESPONDÊNCIA 

% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 

4 5 3% 

5 8 4% 

6 10 5% 

  

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir a presença de empregado 

não uniformizado ou com uniforme 

manchado, sujo, mal apresentado 

e/ou 

sem crachá. 

1 
Por empregado e 

por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação 

para a execução dos serviços 
1 

Por empregado e 

por dia 

3 

Executar serviço incompleto, de 

baixa qualidade, paliativo, 

substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de  

providenciar recomposição  

omplementar. 

2 Por ocorrência 

4 

Fornecer informação falsa de serviço 

ou substituir material ou equipamento 

licitado por outro de qualidade 

inferior. 

2 Por ocorrência 

5 

Suspender ou interromper, salvo por 

motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais. 

5 Por dia e por posto 

6 Destruir ou danificar documentos por 3 Por ocorrência 
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culpa ou dolo de seus agentes. 

7 

Utilizar as dependências da  

CONTRATANTE para fins diversos 

do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 

Recusar-se a executar serviço 

determinado pela FISCALIZAÇÃO, 

sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 

Permitir situação que crie a 

possibilidade de causar ou que cause 

dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências da 

CONTRATANTE quaisquer 

equipamentos ou materiais, previstos 

em contrato, sem autorização prévia 

do responsável. 

1 
Por item e por 

ocorrência 

11 

Retirar empregados ou encarregados 

do serviço durante o expediente, sem 

a anuência prévia da 

CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 

por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 

Registrar e controlar, 

diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal. 

1 
Por empregado e 

por dia 

13 

Substituir empregado que tenha 

conduta inconveniente ou 

incompatível com suas 

atribuições. 

1 
Por empregado e 

por dia 

14 
Manter a documentação de 

habilitação atualizada. 
1 

Por item e por 

ocorrência 

15 

Cumprir horário estabelecido 

pelo contrato ou 

determinado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

1 

Por dia de 

ocorrência e por 

posto 

16 

Cumprir determinação da 

FISCALIZAÇÃO para controle 

de acesso de seus empregados. 

1 Por ocorrência 

17 
Cumprir determinação formal 

ou instrução 
2 Por ocorrência 
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complementar da 

FISCALIZAÇÃO 

18 
Efetuar a reposição de 

empregados faltosos. 
2 

Por empregado e 

ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de 

salários, vales transporte, vales 

refeição, seguros, encargos 

fiscais e sociais, como 

recolhimentos das contribuições 

sociais da Previdência Social ou 

do FGTS, bem como arcar com 

quaisquer despesas diretas e/ou 

indiretas relacionadas à 

execução do contrato nas datas 

avençadas. 

6 

Por mês de 

ocorrência do não 

pagamento de 

quaisquer dos 

benefícios 

20 

Entregar o uniforme aos 

empregados na periodicidade 

definida no edital. 

1 
Por empregado e 

por dia de atraso 

21 

Manter sede, filial ou escritório 

de atendimento na cidade local 

de prestação dos serviços. 

1 
Por ocorrência e 

por dia 

22 

Apresentar, quando solicitado, 

documentação fiscal, 

trabalhista, previdenciária e 

outros documentos necessários 

à comprovação do 

cumprimento dos demais 

encargos trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

23 

Creditar os salários nas contas 

bancárias dos empregados, em 

agências localizadas na cidade 

local da prestação dos serviços 

ou em outro definido pela 

Administração. 

1 
Por ocorrência e 

por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso 

ou incompleta a documentação 

exigida na Cláusula Nona - DA 

FISCALIZAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL, 

TRABALHISTA E  

1 
Por ocorrência e 

por dia 
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PREVIDENCIÁRIA deste 

contrato. 

25 

Entregar ou entregar com atraso 

os esclarecimentos formais 

solicitados para sanar as 

inconsistências ou dúvidas 

suscitadas durante a análise da 

documentação exigida por força 

do contrato. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

26 

Manter em estoque 

equipamentos discriminados em 

contrato, para uso diário. 

2 

Por item e por dia 

de 

indisponibilidade 

27 

Impor penalidades, em no 

máximo 15 (quinze) dias da 

ocorrência, aos empregados que 

se negarem a utilizar os 

equipamentos adequadamente. 

2 
Por empregado e 

por ocorrência 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do 

contrato e seus anexos não 

previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência 

formalmente notificada pela 

unidade fiscalizadora 

3 
Por item e por 

ocorrência 

29 

Substituir os equipamentos que 

apresentarem defeitos e/ou 

apresentarem rendimento 

insatisfatório em até 24 (vinte e 

quatro) horas, contadas da 

comunicação da 

CONTRATANTE. 

2 
Por equipamento e 

dia de atraso 

30 

Cumprir pontos da política de 

sustentabilidade do TRE-AL 

(principalmente separação de 

resíduos, reciclagem e 

economia de água/energia). 

3 
P o r ocorrência 

apontada 

31 

A tender normas sobre saúde, 

higiene e segurança do 

trabalho. 

6 
P o r ocorrência 

apontada 
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12.5.13. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 

CONTRATADA: 

i) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para 

cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

ii) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da comunicação oficial. 

iii) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido 

pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição 

em dívida ativa. 

iv) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o 

pagamento da multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

contados da solicitação da CONTRATANTE. 

12.5.14. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações 

legais previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da 

Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 

8.666, de 1993. 

  

12.6 Da Rescisão 

12.6.1 Constituem motivos para rescisão os constantes no art. 78 da 

Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

  

12.7 Dos Recursos Administrativos 

12.7.1 Relativamente aos recursos administrativos, a Contratada 

sujeitar-se- á, subsidiariamente, às normas da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

  

12.8 Das Disposições Gerais 

12.8.1 As normas de segurança constante deste Termo de Referência 

não desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposições legais, federais, 

estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os 

processos, ações ou reclamações movidos por pessoas físicas ou jurídicos em 

decorrência de negligência, imperícia ou imprudência no desenvolvimento dos 

serviços. 
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12.9 Dos Anexos 

12.9.1 São documentos anexos ao presente Termo de Referência: 

ANEXO I -  Instrumento de Medição de Resultados - (0757062); 

ANEXO II -  Mapa de Riscos - (0757063); 

ANEXO III - Insumos Diversos (0757064); 

ANEXO IV - Planilhas de Composição de Custos; 

ANEXO V - Memória de Cálculo para Composição dos Custos. 

  

  

Iury Araujo Souza  

Carlos Antônio Vieira Costa 

Marcos André Melo Teixeira  

Equipe de Planejamento da Contratação 

  

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da SEGEC, em auxílio à Equipe de Planejamento 
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ANEXO I-A 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS 

  

1. DA DEFINIÇÃO 

1.1 Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos 

serviços, identificando indicadores, metas, mecanismos de cálculo, forma de 

acompanhamento e adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas 

estabelecidas. 

1.2 Este anexo é parte indissociável dos Estudos Preliminares (0660302) 

e de seus demais anexos. 

1.3 A contratada obriga-se a aceitar a aferição dos serviços, conforme 

definição dos indicadores e descontos previstos contratualmente. 

1.4 O não cumprimento reiterado deste acordo poderá ensejar, além das 

penalidades previstas no edital e contrato, a rescisão contratual, garantida a ampla defesa 

e contraditório. 

1.5 Da adequação do pagamento: 

1.5.1 A aferição dos serviços será realizada sempre até o 1º (primeiro) 

dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sob a responsabilidade do fiscal do 

contrato. 

1.5.2 Verificado o não cumprimento integral das obrigações 

estabelecidas neste acordo, o fiscal determinará a adequação do pagamento à contratada, 

aplicando os acréscimos previstos nas tabelas. 

1.5.3 Não será necessária a abertura de processo administrativo para 

adequação do pagamento. 

1.5.4 Além da adequação dos acréscimos previstos neste acordo, poderão 

ser aplicadas, independentemente das demais penalidades previstas no edital e contrato: 

multa, impedimento de licitar e contratar entre outros, garantidos a ampla defesa e 

contraditório. 

  

2. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE 

AVALIAÇÃO 

2.1 Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por meio 

dos indicadores de qualidade apresentados nas tabelas abaixo: 

  

INDICADOR Nº 01 – DA EXECUÇÃO DOS 
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SERVIÇOS 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

Item Descrição 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento dos 

serviços conforme descrito no Termo 

de Referência, e de todas as cláusulas 

contratuais. 

Meta a cumprir 100% diariamente. 

Instrumento de 

medição 
Conferência local e documental. 

Forma de 

acompanhamento 

Visual, pelo gestor e fiscais de 

contratos. 

Periodicidade Diária. 

Mecanismo de 

Cálculo 

Serão verificadas as ocorrências e 

descontado conforme tabela. 

Início de Vigência 
A partir do início da prestação do 

serviço. 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de 

sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% 

sobre o valor mensal da nota fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre o 

valor mensal da nota fiscal. 

Observações 

Nos três primeiros meses sua 

validade será meramente para fins de 

orientação e adaptação. 
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INDICADOR Nº 02 –  DOS COLABORADORES 

QUANTITATIVO DE COLABORADORES, USO DE UNIFORME, 

ASSEIO PESSOAL E CORTESIA NO ATENDIMENTO 

Item Descrição 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento 

das atividades realizadas no local 

determinado para a execução dos 

serviços, vedada a ausência ou 

redução de colaboradores, 

devendo a empresa providenciar 

a substituição em caso de faltas. 

Garantir que os colaboradores 

apresentem-se uniformizados e 

asseados, prestando os serviços 

com cortesia e gentileza. 

Meta a cumprir 

100% diariamente de quantitativo 

adequado de colaboradores, 

utilização de uniforme, asseados 

e atendimento cortês. 

Instrumento de 

medição 

Controle de ponto e conferência 

local. 

Forma de 

acompanhamento 

Visual, pelo fiscal de contrato e 

através do controle de ponto. 

Periodicidade Diária. 

Mecanismo de 

Cálculo 

Será verificada frequência dos 

colaboradores, utilização de 

uniforme, asseio pessoal e 

cortesia no atendimento 

descontados conforme tabela. 

Início de Vigência Conforme contrato. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções Até 2 pontos: sem aplicação de 
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sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% 

sobre o valor mensal da nota 

fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre 

o valor mensal da nota fiscal. 

Observações 

Nos três primeiros meses sua 

validade será meramente para 

fins de orientação e adaptação. 

  

INDICADOR Nº 03 –  DO PAGAMENTO DE 

SALÁRIOS E OUTROS BENEFÍCIOS 

ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTROS 

BENEFÍCIOS 

Item Descrição 

Finalidade 
Mitigar ocorrências de atrasos de 

pagamento. 

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês. 

Instrumento de 

medição 

Constatação formal de 

ocorrências 

Forma de 

acompanhamento 
Pessoal. Pelo fiscal do contrato. 

Periodicidade 

Mensal, nos termos do art. 459 

§1º, do Decreto- Lei 5452/43, ou 

data base fornecida por 

convenção coletiva da categoria 

Mecanismo de 

Cálculo 

Identificação de, pelo menos, 

uma ocorrência de atraso no mês 

de referência. 

Início de Vigência 
A partir do início da prestação do 

serviço 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 
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Sanções 

Até 1 ponto: sem aplicação de 

sanções. De 2 a 3 pontos: 

desconto de 5% sobre o valor 

mensal da nota fiscal. De 4 a 5 

pontos: desconto de 10% sobre o 

valor mensal da nota fiscal. 

Observações 
Atendendo ao disposto do art. 

459 §1º da CLT 

  

INDICADOR Nº 04 –  DO FUNCIONAMENTO 

ABERTURA, ENCERRAMENTO, FUNCIONAMENTO, 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Item Descrição 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento 

das atividades, vedada a falta ou 

precariedade do funcionamento, 

com o fiel cumprimento dos 

horários de abertura e fechamento. 

Garantir o quantitativo adequado 

de materiais e equipamentos 

Meta a cumprir 

100% diariamente cumprir os 

horários de funcionamento 

estabelecidos, dispor de todo o 

material e equipamentos previstos. 

Instrumento de 

medição 
Conferência local. 

Forma de 

acompanhamento 
Visual. 

Periodicidade Diária. 

Mecanismo de 

Cálculo 

Será verificado os horários de 

abertura e   encerramento, 

quantitativo dos materiais e 

equipamentos e descontado 

conforme tabela 

Início de Vigência Conforme contrato. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 
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3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de 

sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% 

sobre o valor mensal da nota fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre o 

valor mensal da nota fiscal. 

Observações 

Nos três primeiros meses sua 

validade será meramente para fins 

de orientação e adaptação. 

  

INDICADOR Nº 05 – DO ATENDIMENTO ÀS 

SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE 

TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA 

CONTRATANTE 

Item Descrição 

Finalidade 
Mensurar o tempo de resposta às 

solicitações da contratante. 

Meta a cumprir Até dia útil posterior à solicitação. 

Instrumento de 

medição 

Constatação formal de 

ocorrências. 

Forma de 

acompanhamento 
Pessoal. Pelo fiscal do contrato. 

Periodicidade 
Por evento/solicitação à 

contratante. 

Mecanismo de 

Cálculo 

Verificação da quantidade de 

ocorrências registradas com 

tempo de resposta superior a meta. 

Início de Vigência 
A partir do início da prestação do 

serviço 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 
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Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de 

sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% 

sobre o valor mensal da nota 

fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre 

o valor mensal da nota fiscal. 

Observações 

O que se busca com esse 

indicador é obter ciência e 

comprometimento quanto a 

resolução das demandas 

levantadas pela contratante o mais 

breve possível, mesmo que a 

resolução definitiva de 

determinada demanda se dê em 

maior tempo. 

  

3. DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA 

3.1 Constará do formulário de avaliação periódica para o registro dos 

resultados auferidos relativamente a cada um dos indicadores acima, subscrito pelo 

servidor avaliador e pelo preposto da contratada, declarando sua ciência quanto aos 

níveis de qualidade apurados por meio desse IMR, bem como de suas implicações 

(sanções), se for o caso, na forma do quadro abaixo:  

  

FORMULÁRIO - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE 

RESULTADOS 

Indicador Pontuação Sanção Observações 

1 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

2 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

3 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

4 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

5 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

Competência   Data da avaliação:   

Servidor 

Avaliador: 
  

Ciência Preposto:   

  

4. DA FORMA DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO 
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4.1 A unidade gestora solicitará à informática a disponibilização do 

formulário do item 3 em formato a ser mensalmente preenchido pela fiscalização através 

do Sistema Eletrônico de Informação - SEI!. 

4.2 A fiscalização deverá, mensalmente, realizar o preenchimento do 

formulário do item 3, solicitando a ciência do preposto. 

4.3 A realização de conferência da documentação só será realizada após 

o devido preenchimento do formulário do item 3. 

  

  

  

Iury Araujo Souza  

Carlos Antônio Vieira Costa 

Marcos André Melo Teixeira  
Equipe de Planejamento da Contratação 

  

  

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da Seção de Gestão de Contratos 

Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017 

 

 
Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário, em 08/09/2020, às 13:38, conforme art. 

1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 08/09/2020, às 16:07, 

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-B 

 

MAPA DE RISCOS PARA CONTRATO DE VIGILÂNCIA  

  

A Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, ciente do desafio da realização do 

pretente estudo técnico preliminar, bem como da necessidadee de análise e tratamento dos riscos em todas as fases que 

envolvem a contratação; ciente, ainda, das recentes orientações emitidas pelo TCU e AGU, em especial no que tange ao 

constante acompanhamento dos riscos, pelo presente, nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017, em 

auxílio à Equipe de Planejamento instituída através da Portaria n° 458/2020, elabora e apresenta este Mapa de Riscos, 

cuja utilizaç;ão deve ser realizada durante todo o percurso da contratação, ssugerindo-se, a título de boa prática, que 

cada unidade fiscalizadora localize o risco inerente à sua atividade e/ou, se necessário, incremente a relação com outros 

que considere relevantes. 

  

Mapa de Riscos - Contratação Serviços de Vigilância 

  RISCO CAUSA IMPACTO 

PROBAB

ILIDAD

E 

CONTROLE 
RESPONSÁVEL PELO 

CONTROLE 

PRAZO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DO 

CONTROLE 

1 - Demanda 
Demanda 

equivocada  

- Falta de 

planejamento do 

requisitante; - 

Erro na 

solicitação da 

demanda 

4 2 

- Elaboração de 

formulários 

detalhados para o 

requisitante 

preencher; - 

Participação do 

requisitante na 

Requisitante e Comissão de 

planejamento, auxiliados pela 

SEGEC 

Até a publicação do 

edital 
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Equipe de 

planejamento; 

2 – 

Recebimento 

da Demanda 

Não verificar a 

real necessidade 

do serviço 

- Recursos 

humanos 

insuficientes 

(excesso de 

trabalho); 

- Falta de 

capacitação dos 

servidores. 

2 2 

- Capacitação dos 

servidores; 

-Remanejamento 

do quadro de 

pessoal do órgão. 

Gestor e Comissão de 

planejamento 

Até a elaboração do 

edital 

3 – 

Formação da 

Esquipe de 

Planejamento 

e Estudos 

Preliminares 

da 

Contratação 

Estudos 

preliminares 

incorretos 

- Nomeação de 

pessoas sem 

qualificação 

técnica ou 

experiência para 

equipe de 

planejamento da 

licitação; 

2 2 

- Equipe de 

planejamento 

deverá ser 

composta por 

servidores com 

conhecimento 

técnico do objeto, 

de legislação 

trabalhista e dos 

procedimentos da 

contratação.  

- Orientação da 

SEGEC. 

Secretário de Administração 

Conforme a necessidade 

de atendimento da 

demanda 

4 – Estimativa - Desconhecer os 3 2 - Treinamento e SEIC Até a elaboração do 
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Verificação e 

análise da 

demanda 

inadequada de 

preços 

meios para 

efetuar a 

pesquisa; 

- Especificações 

incorretas do 

serviço. 

capacitação dos 

servidores; - 

Revisão da 

descrição do 

objeto por outro 

servidor com 

conhecimento 

técnico, além do 

requisitante 

(SEGEC). 

edital 

Elaboração do 

Termo de 

Referência 

inadequado; 

- Falta de 

capacitação dos 

servidores; - 

Sobrecarga de 

trabalho; - 

Desconhecimento 

técnico do 

requisitante. 

4 3 

- Capacitação dos 

servidores; 

-Remanejamento 

do quadro de 

pessoal do órgão; 

-Devolver para o 

demandante 

conferir e ratificar. 

Requisitante/ Equipe de 

planejamento/ SLC 

Conforme a necessidade 

de atendimento da 

demanda 

Aquisição de 

serviços superior 

ou inferior à 

necessidade 

- Falta de 

planejamento ou 

levantamento 

inadequado das 

necessidades; - 

Equívoco por 

4 2 

- Equipe de 

planejamento 

deverá ser 

composta por 

servidores com 

conhecimento 

Requisitante/ Equipe de 

planejamento 

Até a elaboração do 

edital 
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parte do 

requisitante. 

técnico do objeto, 

de legislação 

trabalhista e dos 

procedimentos da 

contratação. 

- Revisão dos 

processos no fluxo 

da compra. 

5 – 

Consultoria 

AJ-

DG/ACAGE 

Atraso na 

emissão do 

parecer 

- Grande número 

de processos a 

serem analisados. 

1 1 
Iniciar a licitação 

com antecedência 

Secretaria de Administração/ 

Direção-Geral 

Conforme a necessidade 

de atendimento da 

demanda 

6 – Licitação 

/ Pregão 

Pregão deserto; 

- Localidade; 

- Desvantagem 

econômica na 

execução do 

serviço. 

2 1 

Iniciar a licitação 

com antecedência 

para ter tempo 

hábil de refazer o 

processo 

Secretaria de 

Administração/SLC 

Conforme a necessidade 

de atendimento da 

demanda 

Aceitação de 

lance inexequível 

- Falta de 

experiência do 

pregoeiro; 

-Falta de atenção 

do pregoeiro e 

equipe de apoio. 

4 1 

Treinamento de 

pregoeiro e equipe 

de apoio 

Pregoeiro e Equipe de Apoio Constante 

Edital do Pregão Eletrônico nº 83/2020 (0795536)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 637



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Fraude 

- Má fé da 

empresa; 

- Formação de 

cartel; 

4 1 Não se aplica 

Secretaria de 

Administração/Pregoeiro e 

Equipe de Apoio 

Constante 

Impugnação do 

Edital - 

- Edital mal 

elaborado; - Falta 

de atenção às 

normas e 

legislação 

vigentes ao 

elaborar o Edital. 

2 2 

- Utilização de 

modelos da AGU, 

TCU ou PGFN; 

- Criar um nível 

de revisão e 

supervisão do 

Edital 

Requisitante/ Equipe de 

planejamento/ SLC 

Até a elaboração do 

edital 

7– Contrato 

Formalização 

incorreta do 

Termo 

Contratual 

- Minuta do 

Contrato mal 

elaborada no 

Edital; 

- Erros de 

digitação; 

4 1 

- Criar nível de 

revisão dos 

procedimentos; 

SLC 
Até a elaboração do 

Edital 

Falta de 

publicação do 

Diário Oficial 

- Falta de fluxos 

bem definidos no 

Setor 

responsável. 

1 1 

-Criação e 

utilização de 

check list dos 

processos de 

contratação 

SLC 
Conforme prazos do 

edital 

8– Gestão e Registro - Falta de 3 2 - Exigir que a Gestão e Fiscalização do Durante a vigência do 
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execução do 

objeto do 

Contrato 

inadequado das 

ocorrências no 

posto de trabalho 

treinamento e 

orientação aos 

vigilantes por 

parte da 

Contratada; - 

Falta de atuação 

do Fiscal não 

conferindo se os 

registros são 

devidamente 

anotados 

Contratada treine 

e oriente seus 

funcionários sobre 

as exigências do 

Edital; 

- Treinamento da 

equipe de 

fiscalização. 

Contrato contrato 

Uso de força 

desproporcional 

à ocorrência 

- Falta de 

treinamento do 

vigilante. 

4 2 

- Exigir que a 

Contratada 

proporcione 

treinamento 

periódico aos seus 

funcionários sobre 

as práticas 

adequadas de 

abordagem 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Áreas 

desguarnecidas 

de segurança 

Falha no plano 

operacional de 

produção e escala 

dos vigilantes - 

Falta de previsão 

adequada de 

4 2 

- Exigir que a 

Empresa apresente 

o POP atualizado; 

- Participação do 

requisitante na 

equipe de 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Edital do Pregão Eletrônico nº 83/2020 (0795536)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 639



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

postos de 

trabalho durante 

a análise da 

demanda. 

planejamento da 

contratação; - 

Criar nível de 

revisão do 

quantitativo antes 

da confecção do 

Edital 

Execução do 

objeto contratual 

em desacordo 

com o Contrato 

- Fraude; - 

Gestão e 

Fiscalização 

inadequada ou 

ausente; 

4 1 

- Capacitar a 

equipe de 

fiscalização do 

Contrato de forma 

a poder 

reconhecer as 

fraudes com maior 

facilidade, e 

cobrar que o 

objeto do contrato 

seja executado de 

forma correta. 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Falta de 

empenho vigente 

para liquidação e 

pagamento à 

Contratada 

- Falta de 

gerenciamento e 

controle do 

orçamento 

destinado ao 

Contrato, por 

parte do 

2 2 

Controlar o 

empenho e seu 

saldo desde o 

início do Contrato 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 
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responsável 

Impunidade da 

Empresa que 

comete fraude ou 

descumprimento 

contratual 

Falta de 

acompanhamento 

do Fiscal e 

Gestor do 

Contrato para 

cada falta 

cometida; - 

Consequente 

falta de abertura 

de processo de 

penalização; - 

Processo de 

penalização 

concluído, sem o 

devido registro 

no SICAF e 

CADIN, no que 

couber. 

4 1 

- Fiscalização 

eficiente do 

Contrato; - Envio 

de notificações 

cobrando sobre os 

descumprimentos 

de cláusulas 

contratuais; 

- Se necessário, 

abertura de 

processo de 

penalização; 

- Inclusão no 

SICAF e, quando 

couber, no 

CADIN, da 

empresa 

penalizada. 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Prejuízo 

orçamentário 

para a 

Administração 

Rescisão 

Contratual por 

inexecução do 

objeto; - Objeto 

mal executado 

4 1 

Fiscalização 

eficiente do 

Contrato. 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 
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acarretando 

desperdício ou 

dano ao erário. 

Corrupção dos 

agentes da 

Contratada 

- Venda de 

informações; - 

Favorecimento 

do acesso ao 

local para fins 

ilícitos 

4 1 

Reforçar as 

orientações sobre 

o Código de Ética 

que deve 

ser repassado aos 

seus funcionários 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Responsabilidade 

Solidária da 

Administração 

em Ações 

Trabalhistas 

Fiscalização 

Administrativa 

Inadequada; - 

Falta de criação 

da Conta 

Garantia. 

4 1 

- Melhorar o 

treinamento dos 

Fiscais 

Administrativos; - 

Incluir a criação 

da Conta Garantia 

no check list do 

processo. 

Equipe de planejamento/ 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Elaboração do edital/ 

Durante a vigência do 

contrato 

Fraude na 

documentação 

trabalhista 

apresentada 

Má fé da 

Empresa; - Má fé 

dos funcionários 

da Empresa 

4 2 

Treinamento sobre 

reconhecimento de 

fraudes para os 

servidores que 

participam do 

processo de 

compra 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 

Descumprimento 

das obrigações 

- Má fé da 

Empresa; - 
4 2 

Fiscalização ativa 

e efetiva na 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência do 

contrato 
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trabalhistas, 

previdenciárias e 

de recolhimento 

de FGTS 

Gestão e 

Fiscalização 

administrativa 

inadequada ou 

ausente; 

conferência da 

documentação 

  

Iury Araujo Souza  

Carlos Antônio Vieira Costa 

Marcos André Melo Teixeira  
Equipe de Planejamento da Contratação 

  

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da Seção de Gestão de Contratos 

Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 08/09/2020, 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 0757063 e o código 

CRC E11A6933. 
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ANEXO I-C –Insumos Diversos 
 

Disponível no site desta corte 
 

https://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/  
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ANEXO I-D 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Diurno 
  

Salário Mínimo local (R$) 
   

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
   

  
0% 

 
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 

 

    

    
Adicional de Produtividade 

   
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 

  

    

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 
 

II.a.GRUPO A - ENCARGOS 
   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 
   

A.02 FGTS 
   

A.03 SESI/SESC 
   

A.04 SENAI/SENAC 
   

A.05 INCRA 
   

A.06 SEBRAE 
   

A.07 Salário Educação 
   

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 
  

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
   

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
   

B.04 Auxílio Doença 
   

B.05 Acidente de Trabalho 
   

B.06 Faltas Legais 
   

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 
  

B.08 Licença Paternidade 
   

TOTAL - GRUPO B 
   

II.c.GRUPO C 
   

C.01 Aviso Prévio Indenizado 
   

C.02 Indenização Adicional 
   

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 
  

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 
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C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 
  

TOTAL - GRUPO C  
   

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 
  

TOTAL - GRUPO D 
   

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 
  

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por acidente 
do trabalho   

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 
  

TOTAL - GRUPO E  
   

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente ao 
salário maternidade    

TOTAL - GRUPO F 
   

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
   

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 

    
III - INSUMOS 

   
Uniforme 

   
Manutenção e depreciação de equipamentos 

   
Auxílio alimentação  

   
Vale transporte 

   
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 

 
Adicional de Assiduidade 

   
Prêmio mensal 

   
TOTAL - INSUMOS (R$) 

   

    
IV -INTRAJORNADA 

   
TOTAL INTRAJORNADA  

  

    

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA  
 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
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Despesas Administrativas/Operacionais 
  

Lucro 
   

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 
  

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
   

COFINS 
   

PIS 
   

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
  

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
   

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

                  
, 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Noturno 
  

Salário Mínimo local (R$) 998,00  
  

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
   

  
0% 

 
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 

 
Adicional Noturno 

   
Adicional de Produtividade 

   
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 

  

    

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 
 

II.a.GRUPO A - ENCARGOS 
   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 
   

A.02 FGTS 
   

A.03 SESI/SESC 
   

A.04 SENAI/SENAC 
   

A.05 INCRA 
   

A.06 SEBRAE 
   

A.07 Salário Educação 
   

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 
  

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
   

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
   

B.04 Auxílio Doença 
   

B.05 Acidente de Trabalho 
   

B.06 Faltas Legais 
   

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 
  

B.08 Licença Paternidade 
   

TOTAL - GRUPO B 
   

II.c. GRUPO C 
   

C.01 Aviso Prévio Indenizado 
   

C.02 Indenização Adicional 
   

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 
  

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 
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C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 
  

TOTAL - GRUPO C  
   

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 
  

TOTAL - GRUPO D 
   

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 
  

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por 
acidente do trabalho   

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 
  

TOTAL - GRUPO E  
   

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente 
ao salário maternidade    

TOTAL - GRUPO F 
   

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
   

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 

    
III - INSUMOS 

   
Uniforme 

   
Manutenção e depreciação de equipamentos 

   
Auxílio alimentação  

   
Vale transporte 

   
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 

 
Adicional de Assiduidade 

   
Prêmio mensal 

   
TOTAL - INSUMOS (R$) 

   

    
IV -INTRAJORNADA 

   
TOTAL INTRAJORNADA 

  

    

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 
 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
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Despesas Administrativas/Operacionais 
  

Lucro 
   

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 
  

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
   

COFINS 
   

PIS 
   

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
  

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
   

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5,00 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

                        
, 
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UNIFORMES 

  
VIGILÂNCIA ARMADA 

FEMININO 

Item Peça 
Valor Médio Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado 
(R$) 

Valor Mensal/ Empregado 
(R$) 

1 Jaqueta  103,35 2 
  

2 Calça  55,41 4 
  

3 Camisa  44,26 8 
  

4 Fiel duplo  10,89 1 
  

5 Cinto  20,49 2 
  

6 Meias 4,30 4 
  

7 Sapato  68,67 2 
  

8 Capa de chuva  20,67 1 
  

9 Crachá 3,80 1 
  

TOTAL FEMININO (R$) 
    

MASCULINO 

Item Peça 
Valor Médio Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado 
(R$) 

Valor Mensal/ Empregado 
(R$) 

1 Jaqueta  103,35 2 
  

2 Calça  55,41 4 
  

3 Camisa  44,26 8 
  

4 Fiel duplo 10,89 1 
  

5 Cinto masculino  20,49 2 
  

6 Meias  4,30 4 
  

7 Sapato  59,87 2 
  

8 Capa de chuva 20,67 1 
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9 Crachá 3,80 1 
  

TOTAL MASCULINO (R$) 
    

MÉDIA MASCULINO/FEMININO 
(R$)     
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EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

Item Descrição Unidade 
Qtde/posto 
de 12x36h 

Qtde/vigilante 
Valor médio 
unitário (R$) 

Valor total 
(R$) 

1 Revólver calibre 38 Unid. 5,00 1,00 
  

2 Coldre de couro axilar  Unid. 20,00 10,00 
  

3 Baleiro Unid. 20,00 10,00 
  

4 
Livro de ocorrências (um por 
local) 

Unid. 4,00 4,00 
  

5 Lanterna recarregável Unid. 20,00 10,00 
  

6 
Colete Balístico nível mínimo 
de segurança II-A  

Unid. 10,00 5,00 
  

Custo Total dos Equipamentos (R$) 
   

Manutenção Mensal (R$) 
   

Depreciação Mensal (R$) 
   

Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 
   

Munição 
      

Kit bastão 
      

Total Manutenção + 
Depreciação Mensal 
(R$) 

      

MUNIÇÃO 

Item Descrição Unidade 
Qtde anual/ 

vigilante 

Qtde. mensal/ 
vigilante 

Valor médio/ 
blister (R$) 

Total 
mensal/ 

vigilante (R$) 

1 Munição calibre 38 
Blister 
c/10 

5,00 5 
  

Total Munição (R$) 
   

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS - LOCAL 

Item Descrição Unid. 
Quant./24 

meses  

Valor 
médio(R$) 

Valor total 
(R$) 

1 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 6 (seis) 
buttons - Sealmox e 
Sinimbu 

Unid. 2 
   

2 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 10 (dez) 
buttons - Nova Sede e 
Fórum 

Unid. 2 
   

Total anual 
 

Valor por posto 
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RESUMO DE CUSTOS 

MÃO DE OBRA 

Serviços Turno  Jornada 
Valor Mensal/ 

Empregado (R$) 
Valor Mensal/ 

Posto (R$) 
Empregados/ 

Posto 

Qtde. de 
Postos 

Valor Mensal 
Total (R$) 

Valor 
Anual 
(R$) 

Vigilância 
Armada 

Diurno 12x36 h  
  

2 5 

 

 

Vigilância 
Armada 

Noturno 12x36 h  
  

2 5 

 

 

TOTAL MÃO DE 
OBRA (R$)         
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Item % Fundamento 

QUADRO DE SALÁRIOS 

Metodologia de Cálculo do Adicional Noturno 

Valor do Adicional Noturno (mensal) = {[7h x (7 dias x 4,345 semanas por mês) x Adicional Noturno 

por Hora] / 2}, 

Onde: 2 = número de vigilantes. 

Adicional Noturno (por hora) = {[(Salário Base + Adicional de Periculosidade + Adicionalde 

Produtividade) / 220 h] x (25%)} 

ANEXO I-E – MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1. MÃO DE OBRA – REMUNERAÇÃO 

O valor do salário da(s) categoria(s) envolvida(s) na prestação dos serviços ora licitados 

foram definidos com base nos pisos salariais constantes na(s) Convenção(ões) Coletiva(s) de 

Trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas pertinentes, conforme 

tabelas abaixo: 

Categoria Convenção Coletiva Vigência Registro no MTE 
Dispositivo

 
(Cláusula) 

Valor (R$) 

 

 

Vigilância 01/01/2019 A 31/12/2019 AL000039/2019 Cláusula quarta 1.073,33 

(1) Adicional de Periculosidade – 30% do salário base - estabelecido conforme art. 1º da Lei 12.740, 

de 8 de dezembro de 2012, que alterou o art. 193 da CLT, regulamentado pela portaria nº 

1.885/MTE de 2 de dezembro de 2013. 

(2) Adicional de Produtividade – 6% do salário base – estabelecido conforme a Convenção Coletiva 

de Trabalho 2019/2019, Cláusula terceira. 

(3) Adicional Noturno – 25% do salário base - estabelecido conforme a Convenção Coletiva de 

Trabalho 2019/2019, Cláusula décima primeira. 

2. ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

Cálculos do Grupo A 

 

A.01 – SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 
Art. 2°, § 3º, da Lei 11.457, de 16 de 

março de 2007. 

A.02 
– FGTS 8,000% Art. 15, Lei nº 8.036/90 e Art. 7º, III, CF. 

 

A.03 – SESI/SESC 1,500% 
Art. 30, Lei 8.036, de 11 de maio de 

 1990. 

  Art. 1º, caput, Decreto-Lei 6.246, de 
A.04 – SENAI/SENAC 1,000% 1944 (SENAI) e art. 4º, caput do 

Decreto-Lei 8.621, de 1946. (SENAC). 

  Art. 1°, I, 2 c/c art. 3°, ambos do 

A.05 – INCRA 0,200% Decreto-Lei 1.146, de 31 de dezembro 
de 1970. 
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A.06 – SEBRAE 0,600% 
Art. 8º, Lei 8.029, de 12 de abril de 

1990. 

A.07 – Salário Educação 2,500% 
Art. 3º, Inciso I, Decreto 87.043, de 22 

de março de 1982. 
 

A.08 
– Riscos Ambientais do 

Trabalho – RAT x FAP 
6,000% Cálculo abaixo 

 
 

 

Total 39,800% 

 

A.08 – Riscos Ambientais do Trabalho RAT X FAP: 

A.08 = RAT x FAP, em que: 

Vigilância Armada: 

RAT – 3% Atividades de Vigilância Armada – código 8011-1/01, todos do Anexo V do Decreto nº 

3.048/1999); 

FAP – 2,000 (Padrão). 

A.08 = RAT x FAP = 3 x 2,000 = 6,000% - Vigilância Armada. Encargos do Grupo A=39,800% 

Observação: A licitante deve preencher o item A.08 das planilhas de composição de custos e formação de 

preços com o valor de seu FAP, a ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, 

mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê- lo. 

Cálculos do Grupo B 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

B.01 – 13º Salário 8,333% [(1/12)x100] = 8,333% Art. 7º, VIII, CF/88 

B.02 – Férias 8,333% [(1/12]x100] = 8,333% Art. 7º, XVII, CF/88 

 

B.03 – Aviso prévio 
1,944%

 

trabalhado 
 

 

B.04 – Auxílio 
0,222%

 

Doença 
 

 

B.05 – Acidente de 
0,051%

 

trabalho 

[(100% / 30) x 7] / 12 = 

1,944% 

 

(Benefícios de auxílio 

doença urbano/ 

População 

Economicamente Ativa 

Ocupada) / 12 = 0,222% 

{[(100% /30) x 15] / 12} x 

(nºCAT/População INSS CAT) = 

0,051% 

Item % Fundamento 
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Art. 7º, XXI, CF/88, 

477, 487 e ss. da 

CLT 

 

 

Art. 59 e 

ss. da Lei 

nº 

8.213/91 

 

 

Art. 19 a 23 da Lei 

nº 8.213/91 

B.06 – Faltas legais 0,415% 
[(100% / 30) x 1,4947] / 12

 

= 0,415% 

Art. 473 da CLT 

B.07 – Férias sobre 

licença maternidade 
0,039% 

[(8,333% x 1,416% x 4/12) 

x 100] = 0,039% 

Impacto do item 

férias sobre a 
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B.08 – Licença 

paternidade 

 

0,020% 
{[(100% /30) x 5] / 12} x 

1,416% = 0,020% 

licença 

maternidade 

Art. 7º, XIX, CF/88 e 

10, §1º, da ADCT 
 

 

Total 19,359% 

- Redução de 7 dias ou de 2h por dia para 100 % dos empregados. Percentual relativo a contrato 

de 12 (doze) meses. 

- De acordo com dados do MTPS, foram concedidos 1.462.463 benefícios de auxílio doença urbano 

no ano de 2013 em uma população de contribuintes para o INSS de 54.796.761 pessoas 

(http://www.mtps.gov.br/dados-abertos/dados-da-previdencia/previdencia-social-e- inss/boletim-

estatistico-da-previdencia-social-beps). 

- Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1,22% dos empregados. Esta taxa foi obtida pela 

proporção de acidentes de trabalho registrados, 717.911, conforme dados do Anuário Estatístico da 

Previdência Social – AEPS/2013, em relação a 58.981.000 de trabalhadores que fazem jus a emissão da 

CAT (trabalhadores com carteira assinada, outros tipos de trabalhadores e domésticas), conforme dados 

da PNAD 2013. 

- Estimativa de 1,4947 ausências por ano, de acordo com a IN 2/2008-MPOG. 

- Estimativa de 1,416% (taxa de natalidade da população brasileira/IBGE) de empregadas 

usufruindo 4 meses de licença por ano. 

- Estimativa de 1,416% (taxa de natalidade da população brasileira/IBGE) dos empregados 

usufruindo 5 dias da licença por ano. 

Cálculos do Grupo C 

 

C.01 – Aviso prévio 
0,417%

 

indenizado 
 

 

C.02 – Indenização adicional 0,286% 

{[0,05x(1/12)]x100} = 

0,417% 

 

[1/12 x 3,4275%] 

= 0,286% 

Art. 7º, XXI, 

CF/88, 477, 

487 e ss. CLT 

Art. 9º da Lei 

nº 7.238, de 

1984 

C.03 – Indenização 40% FGTS 

(100%) 

 

C.04 – Indenização 10% FGTS 

3,200% 
(1x0,40x0,08x100) = 

3,200% 

 

(1x0,10x0,08x100) = 

Art. 18, §1º da 

Lei 8.036/90 

Art. 1º da Lei 

(100%) 
0,800% 0,800% Complementar 

nº 110/01 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

Item % Memória de cálculo Fundamento 
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C.05 – Abono de Férias - 1/3 

constitucional 

C.06 – Abono de Férias - 1/3 

2,778% 
[(1/3)/12x100] = 

2,778% 

 

{[(1/3)/12]x0,02x(4/12) 

Art. 7º, XVII, 

CF/88 

 

Art. 7º, XVII, 

constitucional sobre licença 

maternidade 

0,013% x100]} = 0,013% CF/88 
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Total 7,493% 

- Estimativa de que 5% (cinco por cento) dos empregados serão substituídos durante um 

ano. 

- Estimativa de que 3,4275% dos empregados receberão indenização de acordo com a média 

nacional de 12 meses (abril 2015 - março 2016) da Taxa de Rotatividade por Nível Geográfico - 

M.T.E./CAGED. 

- Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados. 

  - Contribuição de 10% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados. 

Cálculos do Grupo D 

D.01 – Encargos do Grupo A sobre os Encargos do Grupo B D.01 

= 0,398 x 0,19359 = 7,705% - Vigilância Armada; 

Cálculos do Grupo E 

 

E.01 – Inc. do FGTS 

exclusivamente sobre o 

aviso prévio indenizado. 

E.02 – FGTS sobre 

afastamento superior a 15 

dias por acidente de 

0,033% 
A.02 x C.01 = 

(0,08x0,00417)x100 = 

0,033% 

 

A.02 x B.05 = 

0,004% (0,08x0,051)x100 = 

0,004% 

Súmula nº 305 do 

TST 

 

 

Lei 8.036, de 

1990, art. 15, §5º 

 

 

 

 

 

 

E.02 - Estimativa de que 8% (oito por cento) dos empregados sofrem acidentes durante o ano, com 

ausência média de 30 dias durante o ano. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 

dias restantes do afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05. 

Cálculos do Grupo F 

F.01 – Encargos do Grupo A sobre salário maternidade 

F.01 = (Encargos Grupo A) x 4/12 x 2%, em que: 

Encargos do Grupo A = 0,3980; 

4/12 = período de 4 meses de licença em um ano; 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

trabalho.  

E.03 – FGTS sobre abono  A.02 x C.05 = 
Lei 8.036, de 

de Férias - 1/3 
constitucional. 

0,222% (0,08x0,02778)x100 = 
1990, art. 15, §5º

 

0,222% 

Total 0,260%  
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2% = Estimativa de que 2% dos empregados usufruirão da licença maternidade de 4 meses em um ano. 

F.01 = 0,39800x(4/12)x(2/100) = 0,265% para os postos de Vigilância Armada. 
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Total Encargos Sociais 

 Item Encargo (%) 

TOTAL - GRUPO A  39,800% 

TOTAL - GRUPO B  19,359% 

TOTAL - GRUPO C  7,493% 

TOTAL - GRUPO D  7,705% 

TOTAL - GRUPO E  0,260% 

TOTAL - GRUPO F  0,265% 
 

 

3. INSUMOS: 

Uniformes: Os valores dos uniformes foram baseados em pesquisas de mercado. 

Munição: Os valores das munições foram baseados em pesquisas de mercado. 

Vale refeição: O valor do vale refeição foi calculado de acordo com a convenção coletiva 

de trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas envolvidas na 

prestação dos serviços ora licitados. 
 

 

 

Onde: 22 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados no mês. Onde: 15 é o 

número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados com escala 

  de 12x36 no mês.  

Obs.: O parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Segunda da CCT determina que 80% da despesa com vale 

refeição deve ser custeado pela empresa e 20% pelo empregado. 

Vale transporte: O vale transporte foi baseado no preço da passagem, trajeto deida e volta 

residência/unidade do TRE-AL. 

 

Dedução legal do vale transporte: O valor da dedução do vale transporte está de acordo 

com o art. 4º, parágrafo único da Lei 7.418, de 16 de dezembro de 1985 (desconto máximo de 6% 

do salário-base). 

Manutenção de Equipamentos: O valor do insumo Manutenção de Equipamentos foi obtido 

adotando-se a metodologia das Tabelas de Composições de Preços para Orçamentação, publicação da 

Editora Pini, para equipamentos de pequeno porte (aproximadamente 1,5HP), com utilização, em média, de 

83h/mês, em conjunto com o Manual de Custos Rodoviários do DNIT, Volume 1, de 2003: 

M= k x 83 x V0/VU, onde: 

Vale transporte (12x36h) = 365/12/2xVTx2 

Vale refeição (12x36h) = valor diário x 15 

Vale refeição = valor diário x 22 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 74,881% 
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Metodologia de Cálculo do Adicional Assiduidade 

Valor fixo estabelecido pela convenção = R$ 103,43 (recebido quando da concessão das férias, 

caso o empregado não tenha faltado sem justificativa) 

Valor mensal = R$ 103,43 / 12 meses = R$ 8,62 

M = custo de manutenção mensal 

K = 0,6 (conforme adotado pelo Sicro2 /DNIT – Manual de Custos Rodoviários – 

Volume 1, página 83); 

VU = Vida Útil = 10.000 horas 

V0 = Valor de aquisição do equipamento Assim: 

Manutenção Mensal = Valor total dos equipamentos (ANEXO IV)x0,5% a.m.; 

Depreciação de Equipamentos: Para o cálculo do insumo Depreciação de 

Equipamentos, adotou-se vida útil de 8 anos e valor residual de 20%, com base no Manual de Custos 

Rodoviários do DNIT, volume 1, de 2003. 

Assim: 

Depreciação Mensal = [Valor total dos equipamentos x (1,00-0,20)]/(12x8); 

Prêmio mensal: R$ 25,00 (vinte e cinco reais), estabelecido conforme a Convenção Coletiva 

de Trabalho 2018/2018, Cláusula décima primeira, Parágrafo Primeiro. 

 

Adicional de Assiduidade – R$ 8,62 (oito reais e sessenta e dois centavos) – estabelecido conforme a 

Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019, Cláusula décima quinta. 

 

4. Intrajornada: (para escala 12x36h) 

Intrajornada: O intervalo intrajornada poderá ser reduzido na CCT para no mínimo 30 

minutos. Se a CCT não dispuser, o intervalo da intrajornada será de 1 hora. 

 

Observação: A licitante deve preencher o item intrajornada com o valor do custo por ela apurado, 

para a indenização do profissional. 

5. LUCRO E DESPESAS INDIRETAS E TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

Lucro e Despesas Indiretas – LDI: 

Para fins de estimativa da CONTRATANTE, em Lucro e Despesas Indiretas - LDI, foram 

consideradas as despesas administrativas e operacionais (5%) e a margem de lucro (10%). 

Obs.: Eventuais custos não previstos expressamente na memória de cálculo devem ser 

cobertos pelo LDI (Lucro e Despesas Indiretas). 

Tributação sobre Faturamento 

Intrajornada = ((valor total de remuneração)/220)x meia ou uma horax7x4,345/2*1,6 

Onde: 2 = número de empregados de um posto. 
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Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributação de Lucro 

PRESUMIDO. A licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha com base no regime 

de tributação ao qual estará submetida durante a execução docontrato. 
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Vigilância Armada 

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 

 PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

Jornada 12x36 h 

Turno 

Salário Mínimo local (R$) 

 
Salário base 

Adicional de Periculosidade  
% 

periculosidade 

 

30% 

Adicional Noturno 

Adicional de Produtividade 6% 

 

 

 GRUPO A - ENCARGOS  

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 

A.02 FGTS 

A.03 SESI/SESC 

A.04 SENAI/SENAC 

A.05 INCRA 

A.06 SEBRAE 

A.07 Salário Educação 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 

 TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS  

 GRUPO B  

B.01 13º Salário 

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 

B.04 Auxílio Doença 

B.05 Acidente de Trabalho 

B.06 Faltas Legais 

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 

 B.08 Licença Paternidade  

 TOTAL - GRUPO B  

 GRUPO C  

C.01 Aviso Prévio Indenizado 

C.02 Indenização Adicional 

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

(R$) 
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do FGTS) 
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TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 

III - INSUMOS 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição 

de 10% do FGTS) 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 

maternidade 
 

TOTAL - GRUPO C 

GRUPO D 
 

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 

TOTAL - GRUPO D 

GRUPO E 
 

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 

afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 

trabalho 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 

TOTAL - GRUPO E 

GRUPO F 
 

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 

constantes da base de cálculo referente ao salário 

maternidade 
 

TOTAL - GRUPO F 
 

 

Uniforme 

Auxílio alimentação 

Vale transporte 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 

Manutenção e depreciação de equipamentos 

Vigilância Armada 
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IV - INTRAJORNADA 

Adicional de Assiduidade Prêmio 

mensal 

 

 

 

Intrajornada 

 TOTAL INTRAJORNADA (R$) 

TOTAL - INSUMOS (R$) 
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TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + 

INTRAJORNADA (R$) 

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

 

Despesas Administrativas/Operacionais 

 Lucro  

 

ISS 

COFINS 

PIS 

 

 

Quantidade de empregados no posto 

 

 

PLANILHA DE PREÇOS DE UNIFORMES 

VIGILÂNCIA 

ARMADA 

FEMININO 

Item Peça 
Valor Médio 

Unitário (R$) 

Qtde. 

Anual 

Valor Anual/ 

Empregado (R$) 

Valor Mensal/ 

Empregado (R$) 
 

1 Jaqueta 2 

2 Calça 4 

3 Camisa 8 

 PREÇO MENSAL POR POSTO (R$)  

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

Vigilância Armada 

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
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4 Fiel duplo 8 

5 Cinto 2 

6 Meias 4 

7 Sapato 2 

8 Capa de chuva 1 

9 Crachá 1 
 

 TOTAL FEMININO (R$) 
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Manutenção Mensal (R$) 

 

VIGILÂNCIA 

ARMADA 

MASCULINO 

Item Peça 
Valor Médio 

Unitário (R$) 

Qtde. 

Anual 

Valor Anual/ 

Empregado (R$) 

Valor Mensal/ 

Empregado (R$) 
 

1 Jaqueta 2 

2 Calça 4 

3 Camisa 8 

4 Fiel duplo 8 

5 Cinto masculino 2 

6 Meias 4 

7 Sapato 2 

8 Capa de chuva 1 

9 Crachá 1 

TOTAL MASCULINO (R$) 

MÉDIA MASCULINO/FEMININO (R$) 

 

PLANILHA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS 

EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA 

ARMADA 

 

Item 

 

Descrição 

Valor 

Unidade  
Qtde./posto Qtde./ médio 

de 12h vigilante unitário 
(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

 

1 Revólver calibre 38 Unid. 1,00 0,50 

2 Coldre de couro axilar Unid. 1,00 0,50 

3 Baleiro Unid. 1,00 0,50 

4 Livro de ocorrências Unid. 1,00 0,50 

5 Lanterna recarregável Unid. 1,00 0,50 

6 Colete Balístico - nível mínimo II-A Unid. 2,00 1,00 

 

Manutenção Mensal (R$) 

Depreciação Mensal (R$) 

 Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 

Custo Total dos Equipamentos (R$) 
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MUNIÇÃ

O 

 

Item 

 

Descrição 

Qtde. 

Unidade anual/ 

vigilante 

Qtde. 

mensal/ 

vigilante 

Valor Total 

médio/   mensal/ 

blister vigilante 

(R$) (R$) 

1 Munição calibre 38 
Blister

 
c/10 

1,00 0,083333333 

 

 

 

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS 

MÃO DE OBRA 

 

Serviços 

 

Turno Jornada 

Valor 

Mensal/ 

Empregado 

(R$) 

 

Empregados/Posto 

Qtde. Valor 

de Mensal  
Valor 

Postos Total (R$) 
Anual (R$)

 

Vigilância 

Armada 

Vigilância 

Armada 

Diurno 
12x36 

2 5 

h 

Noturno 
12x36 

2 5 

h 

Total Munição (R$) 
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TOTAL MÃO DE OBRA (R$) 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº 27/2020 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  
E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não 
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ANEXO III 
Minuta de Contrato 

 
CONTRATO Nº XX/2020 

Processo nº 0001437-74.2020.6.02.8000 
 

MINUTA 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
E A EMPRESA _________.  

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu 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 neste Município, e a empresa __________, situada na _______________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por _____________, portador da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, 
residente e domiciliado à Rua _______________, resolvem celebrar o presente contrato de 
prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e 
no Edital do Pregão Eletrônico n° 83/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 
de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Lei nº 7.102/1983, a Portaria nº 
3.233/2012 da  Direção Geral do Departamento de Polícia Federal, a Portaria nº 213/2017 da 
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão e, no que 
couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos 
omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br 
. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço continuado de 
Vigilância Armada nas dependências dos imóveis localizados no município de Maceió-
 Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos e 
materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão Eletrônico nº 83/2020 e 
seus anexos. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 
83/2020. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor global do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ ___________ 
(______________________), conforme proposta constante nos autos e de acordo 
com a tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL 
UNITÁRIO DOS 

DO POSTO 

QUANTIDADE 
DE POSTOS  

VALOR TOTAL 
MENSAL DOS 

POSTOS 

VALOR TOTAL ANUAL 
DOS POSTOS 

1 Posto de Vigilância Armada 

Diurno 
R$  R$  R$  

2 Posto de Vigilância Armada 
Noturno 

R$    R$ R$  

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO  

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

  Pela execução do serviço o TRE/AL pagará à Contratada o valor constante em 
sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo, no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados da data do atesto do fiscal do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atesto na nota fiscal pela fiscalização ocorrerá no prazo de até 07 
(sete) dias úteis. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para fazer jus ao pagamento pelos serviços efetivamente 
realizados, a Contratada deverá encaminhar ao TRE/AL, os seguintes documentos: 

a) nota fiscal; 

b) prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução Normativa SRF n.º 1540, 
de 05 de janeiro de 2015 (simples nacional), se for o caso; 

c) certificado de regularidade do FGTS (CRF); 

d) certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da 
União; 

e) certidão negativa de débitos trabalhistas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Caso a contratada não encaminhe os documentos elencados no 
item anterior, será notificada para apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao 
Contratante responsabilidade pelo atraso no pagamento. 
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PARÁGRAFO QUARTO -  O CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos quais 
deva constar o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial 
apresentada por ocasião da licitação, e na nota de empenho. 

PARÁGRAFO QUINTO -  O pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação 
qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade aplicada. 

 
PARÁGRAFO SEXTO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 

 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta 
dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 - Natureza da 
Despesa n° 33.90.37 (Locação de Mão de Obra). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 A contratada se obriga a:  

 

a) para todos os efeitos legais, responsabilizar-se perante o órgão contratante e 
terceiros, pelos atos e omissões praticados por seus empregados no desempenho de 
suas funções; 

b) comprovar a formação técnica específica da mão de obra oferecida, por meio de 
Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedido por instituição devidamente 
habilitada e reconhecida; 

c) implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, 
a mão de obra nos respectivos Postos de Vigilância contratados; 

d) informar, em tempo hábil, qualquer motivo que atrase ou a impeça de assumir o 
posto conforme o estabelecido; 

e) fornecer uniformes e equipamentos à mão de obra envolvida, conforme a descrição 
e quantidades estipuladas no Anexo I-C do Edital; 
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f) apresentar à Administração a relação de armas e cópias autenticadas dos 
respectivos Registro de Arma e Porte de Arma, que serão utilizadas pela mão de obra 
alocada nos postos; 

g) fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no momento da 
implantação dos postos; 

h) oferecer munição de procedência direta de fabricante, não sendo permitido em 
hipótese alguma o uso de munições recarregadas; 

i) prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos postos, nos 
regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

j) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão de obra oferecida 
para atuar nas instalações da Administração; 

k) efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter imediato, em eventual 
ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

l) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a 
eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que a mão de 
obra que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida 
ou retorne às instalações; 

m) atender de imediato às solicitações de substituição da mão de obra, qualificada ou 
entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

n) instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive no que se refere ao cumprimento das Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho; 

o) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada nos postos das 
instalações onde houver prestação dos serviços; 

p) inspecionar os postos, por meio de seus supervisores, no mínimo 1 (uma) vez por 
semana, em dias e períodos (diurno das 7h/15h e noturno das 15h/23h) alternados; e 

q) cientificar seus vigilantes de que a arma deverá ser utilizada somente em legítima 
defesa, própria ou de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio da Administração, 
após esgotados todos os outros meios para a solução de eventual problema. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
objeto deste Contrato. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 
ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
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PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos 
de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-
CNJ.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 

a)  efetuar o pagamento, de acordo com as condições de preço e prazo estipuladas 
neste instrumento contratual; 

b) promover, em conformidade com os artigos 66 e 67 da Lei n. 8.666/93 e alterações 
posteriores, o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato a partir da 
data inicial de vigência deste, por intermédio de servidor especialmente designado 
para esse fim, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, o qual deverá anotar, em 
registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à Contratada a ocorrência de 
qualquer fato que, a seu critério, exija medidas corretivas por parte da mesma; 

c)  orientar os empregados sobre os programas sustentáveis existentes no TRE/AL;  

d) comunicar prontamente à Contratada toda e qualquer anormalidade verificada que 
interfira na execução do Contrato, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo 
hábil;  

e)  permitir aos empregados da Contratada, que estejam devidamente identificados, 
acesso às suas dependências, possibilitando-lhes o desempenho de suas atribuições; e 

f) determinar, ante a especificidade da contratação, que sua fiscalização seja exercida 
obrigatoriamente por servidor ocupante do cargo de Agente de Segurança. 

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS 

 

 Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de obrigações trabalhistas 
nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 05/2017 e  do respectivo Caderno de 
Logística editado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento dos 
encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas do valor 
mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária oficial, 
bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante autorização 
do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 
valores das seguintes previsões: 

a) 13º (décimo terceiro) salário; 
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b) férias e um terço constitucional de férias; 

c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

d) impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

PARÁGRAFO QUARTO -   O Contratante firmará/manterá acordo de cooperação com 
instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito 
vinculada; 

PARÁGRAFO QUINTO - A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o Contratante 
e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

a)  Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária oficial, de 
abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no nome da 
empresa; 

b) Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, de 
termo específico da instituição financeira oficial que permita o Contratante ter acesso 
aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização 
da Administração. 

PARÁGRAFO SEXTO -  O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança 
ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior rentabilidade. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 
mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser 
pago diretamente à empresa; 

PARÁGRAFO OITAVO -  Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles 
previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP. 

PARÁGRAFO NONO -  Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização para a 
criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 05/2017-SEGES/MP. 

PARÁGRAFO DEZ - A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para utilizar 
os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos 
empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes condições: 

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 
devidos; 
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando 
dos gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 
c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando 
da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 
d) ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 
e) o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, 
por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários 
relativos ao serviço contratado. 

PARÁGRAFO ONZE - Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de 
eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do 
Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos comprobatórios da 
ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. 
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PARÁGRAFO DOZE -  O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 
indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, 
encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de 
cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da 
empresa. 

PARÁGRAFO TREZE -  A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar que a 
movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente  dos 
trabalhadores favorecidos. 

PARÁGRAFO CATORZE -   A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo 
máximo de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação 
das obrigações trabalhistas. 

PARÁGRAFO QUINZE  O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 
Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da 
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de 
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor anual da contratação, a CONTRATADA que: 

a)  apresentar documentação falsa; 
b) fraudar a execução do contrato; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
d) cometer fraude fiscal; ou 
e) fizer declaração falsa. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Para os fins da alínea “c” do caput desta Cláusula, reputar-se-ão 
inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666/1993. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, 
de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha 
na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a 
ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as 
multas definidas nos itens e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por prazo não superior a 
dois anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 
ou 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º 
da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - .Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 
CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

PARÁGRAFO QUARTO -  No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá ser 
sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO -   Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a 
CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 12, 
respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e alcançar o total de 
20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação será reiniciada a cada 
renovação de contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO - Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a CONTRATADA: 

a). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5 
(cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte 
por cento) do valor anual do contrato. 

PARÁGRAFO OITAVO -  Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7 
(sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

PARÁGRAFO NONO -  No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) 
do valor anual do contrato. 

PARÁGRAFO DEZ -   O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela Administração, 
nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou inexecução total do 
objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica. 

PARÁGRAFO ONZE -   Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a 
Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

  

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 
CORRESPONDÊNCIA 
% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 

4 5 3% 

5 8 4% 
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6 10 5% 

  

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir a presença de empregado não 
uniformizado ou com uniforme manchado, 
sujo, mal apresentado e/ou 
sem crachá. 

1 
Por empregado e 
por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação para a 
execução dos serviços 

1 
Por empregado e 
por dia 

3 

Executar serviço incompleto, de baixa 
qualidade, paliativo, substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de  
providenciar recomposição  omplementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação falsa de serviço ou 
substituir material ou equipamento licitado 
por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo por motivo 
de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais. 

5 Por dia e por posto 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa 
ou dolo de seus agentes. 

3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da  CONTRATANTE 
para fins diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado 
pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar ou que cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências da CONTRATANTE 
quaisquer equipamentos ou materiais, 
previstos em contrato, sem autorização 
prévia do responsável. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

11 
Retirar empregados ou encarregados do 
serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 
por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 
Registrar e controlar, diariamente, 
a assiduidade e a pontualidade de 
seu pessoal. 

1 
Por empregado e 
por dia 

13 
Substituir empregado que tenha 
conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

1 
Por empregado e 
por dia 

14 
Manter a documentação de 
habilitação atualizada. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

15 
Cumprir horário estabelecido pelo 
contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 
Por dia de 
ocorrência e por 
posto 

16 Cumprir determinação da 1 Por ocorrência 
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FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 

17 
Cumprir determinação formal ou 
instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO 

2 Por ocorrência 

18 
Efetuar a reposição de empregados 
faltosos. 

2 
Por empregado e 
ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de salários, 
vales transporte, vales refeição, 
seguros, encargos fiscais e sociais, 
como recolhimentos das 
contribuições sociais da Previdência 
Social ou do FGTS, bem como arcar 
com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à 
execução do contrato nas datas 
avençadas. 

6 

Por mês de 
ocorrência do não 
pagamento de 
quaisquer dos 
benefícios 

20 
Entregar o uniforme aos 
empregados na periodicidade 
definida no edital. 

1 
Por empregado e 
por dia de atraso 

21 
Manter sede, filial ou escritório de 
atendimento na cidade local de 
prestação dos serviços. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

22 

Apresentar, quando solicitado, 
documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária e outros documentos 
necessários à comprovação do 
cumprimento dos demais encargos 
trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 
por dia 

23 

Creditar os salários nas contas 
bancárias dos empregados, em 
agências localizadas na cidade local 
da prestação dos serviços ou em 
outro definido pela Administração. 

1 
Por ocorrência e 
por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso ou 
incompleta a documentação 
exigida na Cláusula Nona - DA 
FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
FISCAL, TRABALHISTA E  
PREVIDENCIÁRIA deste contrato. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

25 

Entregar ou entregar com atraso os 
esclarecimentos formais solicitados 
para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a 
análise da documentação exigida 
por força do contrato. 

2 
Por ocorrência e 
por dia 

26 
Manter em estoque equipamentos 
discriminados em contrato, para 
uso diário. 

2 
Por item e por dia 
de 
indisponibilidade 

27 
Impor penalidades, em no máximo 
15 (quinze) dias da ocorrência, aos 
empregados que se negarem a 

2 
Por empregado e 
por ocorrência 
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utilizar os equipamentos 
adequadamente. 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do 
contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente 
notificada pela unidade 
fiscalizadora 

3 
Por item e por 
ocorrência 

29 

Substituir os equipamentos que 
apresentarem defeitos e/ou 
apresentarem rendimento 
insatisfatório em até 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas da 
comunicação da CONTRATANTE. 

2 
Por equipamento e 
dia de atraso 

30 

Cumprir pontos da política de 
sustentabilidade do TRE-AL 
(principalmente separação de 
resíduos, reciclagem e economia de 
água/energia). 

3 
P o r ocorrência 
apontada 

31 
A tender normas sobre saúde, 
higiene e segurança do trabalho. 

6 
P o r ocorrência 
apontada 

PARÁGRAFO DOZE - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 
CONTRATADA: 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, 
a diferença será descontada da garantia contratual. 

b) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial. 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida 
ativa. 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 
solicitação da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TREZE - O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais 
previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, 
nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO CATORZE -. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO QUINZE -  O  contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a execução, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada 
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
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PARÁGRAFO DEZESSEIS -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE -   Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 

 
PARÁGRAFO DEZOITO -   O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO DEZENOVE -  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO VINTE -  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 VINTE E UM -   A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO VINTE E DOIS -.  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. 
 
PARÁGRADO VINTE E TRÊS -  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 DEZ- DA VIGÊNCIA 
 

 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura, 
com eficácia legal com a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme contido no art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caráter excepcional, mediante autorização da autoridade 
superior, e devidamente justificada, o prazo de vigência do Contrato poderá ser prorrogado 
em até 12 (doze) meses, conforme faculta o art. 57, §4º da Lei n. 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

 
CLÁUSULA ONZE  – DA RESCISÃO 

 

  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 

haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

 
CLÁUSULA DOZE  - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

CLÁUSULA TREZE -  DA REPACTUAÇÃO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

As solicitações de repactuação e de revisão serão devidamente analisadas pelo 
TRE/AL e, uma vez aceitas, serão concedidas pela sua autoridade máxima. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será admitida a repactuação dos preços dos serviços objeto do 
Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação 
será contado a partir da data limite para apresentação da proposta constante do 
instrumento convocatório, se for este o caso, ou da data do Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta, quando 
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a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculadas às datas-bases 
destes instrumentos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será 
contada a partir da data da última repactuação ocorrida. 

PARÁGRAFO QUARTO  - As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
apresentação da planilha de custos e formação de preços, se for este o caso. 

PARÁGRAFO QUINTO - Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida 
mediante negociação entre as partes, considerando-se: 

a) os preços praticados no mercado e em outros Contratos de mesmo objeto 
celebrados por órgãos públicos; 

b) as particularidades do Contrato; 

c) a nova planilha apresentada com a variação dos custos; 

d) indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma  
natureza, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; 
e 

e)a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante; 

PARÁGRAFO SEXTO - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos 
comprovantes de variação dos custos, a qual será feita mediante termo aditivo ao 
Contrato vigente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O prazo referido no item anterior ficará suspenso enquanto a 
Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo TRE/AL para 
a comprovação da variação dos custos. 

PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL poderá realizar diligências para conferir a variação de 
custos alegados pela Contratada. 

PARÁGRAFO NONO - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão 
suas vigências iniciadas a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à 
repactuação, como regra geral, ou nas hipóteses dos incisos do artigo 58 da IN N.05/2017-
SEGES/MP. 

PARÁGRAFO DEZ - O TRE/AL poderá prever o pagamento retroativo do período que a 
proposta de repactuação permanecer sob sua análise, por meio de Termo de 
Reconhecimento de Dívida. 

PARÁGRAFO ONZE - Na hipótese do parágrafo  anterior, o período que a proposta 
permaneceu sob a análise do TRE/AL será contado como tempo decorrido para fins de 
contagem da anualidade da próxima repactuação. 

PARÁGRAFO DOZE - O Contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos de sua execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando, dessa forma, álea econômica extraordinária e extracontratual, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos do Art. 
65, II, d, da Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores. 
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CLÁUSULA CATORZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2020 E À PROPOSTA 
DE PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº 83/2020 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a 
integrá-lo, independentemente de transcrição.  

 
CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA 

  
 Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 
por igual período, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de 
garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do 
Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de pagamento dos 
empregados da Contratada que venham a participar da execução dos serviços contratados, 
nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do Contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas 
pela Contratada. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem 
expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 22.2 acima. 

PARÁGRAFO QUARTO -  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato 
por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

PARÁGRAFO QUINTO - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 
promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666/1993. 

PARÁGRAFO SEXTO -  Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas 
as cláusulas do Contrato; 

Edital do Pregão Eletrônico nº 83/2020 (0795536)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 689



34 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração não 
comunique a ocorrência de sinistros. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE  - DO FORO 
 

       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 
      E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
 

 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
 
 

Pela Empresa 
 

Representante da empresa 
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ANEXO IV 

 
PLANILHAS PREENCHIDAS COM O VALOR ESTIMADO 

ANEXO I-D 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Diurno 
  

Salário Mínimo local (R$) 998,00  
  

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
  

1.073,33 

  
0% 0 

Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 322,00 

   
0 

   
0 

Adicional de Produtividade 
  

64,40 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 
 

1.459,73 

    
II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 

 
II.a.GRUPO A - ENCARGOS 

   
A.01 SEGURIDADE SOCIAL 

 
20,000% 291,94 

A.02 FGTS 
 

8,000% 116,77 

A.03 SESI/SESC 
 

1,500% 21,89 

A.04 SENAI/SENAC 
 

1,000% 14,59 

A.05 INCRA 
 

0,200% 2,91 

A.06 SEBRAE 
 

0,600% 8,75 

A.07 Salário Educação 
 

2,500% 36,49 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 87,58 

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
 

39,800% 580,92 

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
 

8,333% 121,64 

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
 

8,333% 121,64 

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
 

1,944% 28,38 

B.04 Auxílio Doença 
 

0,222% 3,24 

B.05 Acidente de Trabalho 
 

0,051% 0,74 

B.06 Faltas Legais 
 

0,415% 6,06 

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,57 
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B.08 Licença Paternidade 
 

0,020% 0,28 

TOTAL - GRUPO B 
 
19,359% 282,55 

II.c.GRUPO C 
   

C.01 Aviso Prévio Indenizado 
 

0,417% 6,08 

C.02 Indenização Adicional 
 

0,286% 4,16 

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 3,200% 46,71 

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 40,54 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 0,013% 0,19 

TOTAL - GRUPO C  
 

6,693% 97,68 

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 112,46 

TOTAL - GRUPO D 
 

7,705% 112,46 

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,48 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por 
acidente do trabalho 

0,004% 0,05 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,24 

TOTAL - GRUPO E  
 

0,260% 3,77 

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente ao 
salário maternidade  

0,265% 3,87 

TOTAL - GRUPO F 
 

0,265% 3,87 

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 
74,081% 1.081,25 

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.540,98 

    
III - INSUMOS 

   
Uniforme 

  
83,71 

Manutenção e depreciação de equipamentos 
  

141,36 

Auxílio alimentação  
  

235,80 

Vale transporte 
  

109,50 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) -64,40 

Adicional de Assiduidade 
  

8,62 

Prêmio mensal 
  

25,00 

TOTAL - INSUMOS (R$) 
  

539,59 
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IV -INTRAJORNADA 
  

161,45 

TOTAL INTRAJORNADA  
 

161,45 

    

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA  3.242,01 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
  

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 162,10 

Lucro 
 

10,00% 324,20 

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 486,30 

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
 

5,00% 204,07 

COFINS 
 

3,00% 122,44 

PIS 
 

0,65% 26,53 

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 353,04 

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
 

4.081,35 

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
  

8.162,70 

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

489.761,90 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Noturno 
  

Salário Mínimo local (R$) 998,00  
  

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
  

1.073,33 

  
0% 

 
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 322,00 

Adicional Noturno 
  

176,58 

Adicional de Produtividade 
  

64,40 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 
 

1.636,31 

    

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 
 

II.a.GRUPO A - ENCARGOS 
   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 
 

20,000% 327,26 

A.02 FGTS 
 

8,000% 130,90 

A.03 SESI/SESC 
 

1,500% 24,54 

A.04 SENAI/SENAC 
 

1,000% 16,36 

A.05 INCRA 
 

0,200% 3,27 

A.06 SEBRAE 
 

0,600% 9,81 

A.07 Salário Educação 
 

2,500% 40,90 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 98,17 

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
 

39,800% 651,21 

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
 

8,333% 136,35 

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
 

8,333% 136,35 

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
 

1,944% 31,81 

B.04 Auxílio Doença 
 

0,222% 3,63 

B.05 Acidente de Trabalho 
 

0,051% 0,83 

B.06 Faltas Legais 
 

0,415% 6,79 

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,64 

B.08 Licença Paternidade 
 

0,020% 0,32 

TOTAL - GRUPO B 
 
19,359% 316,72 

II.c. GRUPO C 
   

C.01 Aviso Prévio Indenizado 
 

0,417% 6,81 

C.02 Indenização Adicional 
 

0,286% 4,67 

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 3,200% 52,36 

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 45,45 
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C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 0,013% 0,21 

TOTAL - GRUPO C  
 

6,693% 109,50 

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 126,07 

TOTAL - GRUPO D 
 

7,705% 126,07 

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,54 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por 
acidente do trabalho 

0,004% 0,06 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,63 

TOTAL - GRUPO E  
 

0,260% 4,23 

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente ao 
salário maternidade  

0,265% 4,34 

TOTAL - GRUPO F 
 

0,265% 4,34 

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 
74,081% 1.212,07 

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.848,38 

    
III - INSUMOS 

   
Uniforme 

  
83,71 

Manutenção e depreciação de equipamentos 
  

141,36 

Auxílio alimentação  
  

235,80 

Vale transporte 
  

109,50 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) -64,40 

Adicional de Assiduidade 
  

8,62 

Prêmio mensal 
  

25,00 

TOTAL - INSUMOS (R$) 
  

539,59 

    
IV -INTRAJORNADA 

  
180,98 

TOTAL INTRAJORNADA 
 

180,98 

    

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 3.568,94 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
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Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 178,45 

Lucro 
 

10,00% 356,89 

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 535,34 

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
 

5,00% 224,65 

COFINS 
 

3,00% 134,79 

PIS 
 

0,65% 29,20 

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 388,64 

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
 

4.492,92 

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
  

8.985,84 

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5,00 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

539.150,30 
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UNIFORMES 

  
VIGILÂNCIA ARMADA 

FEMININO 

Item Peça 
Valor Médio Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado 
(R$) 

Valor Mensal/ Empregado 
(R$) 

1 Jaqueta  103,35 2 206,70 17,23 

2 Calça  55,41 4 221,64 18,47 

3 Camisa  44,26 8 354,08 29,51 

4 Fiel duplo  10,89 1 10,89 0,91 

5 Cinto  20,49 2 40,98 3,42 

6 Meias 4,30 4 17,20 1,43 

7 Sapato  68,67 2 137,34 11,45 

8 Capa de chuva  20,67 1 20,67 1,72 

9 Crachá 3,80 1 3,80 0,32 

TOTAL FEMININO (R$) 
  

1.013,30 84,44 

MASCULINO 

Item Peça 
Valor Médio Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado 
(R$) 

Valor Mensal/ Empregado 
(R$) 

1 Jaqueta  103,35 2 206,70 17,23 

2 Calça  55,41 4 221,64 18,47 

3 Camisa  44,26 8 354,08 29,51 

4 Fiel duplo 10,89 1 10,89 0,91 

5 Cinto masculino  20,49 2 40,98 3,42 

6 Meias  4,30 4 17,20 1,43 

7 Sapato  59,87 2 119,74 9,98 

8 Capa de chuva 20,67 1 20,67 1,72 
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9 Crachá 3,80 1 3,80 0,32 

TOTAL MASCULINO (R$) 
  

995,70 82,98 

MÉDIA MASCULINO/FEMININO 
(R$)   

1.004,50 83,71 
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EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

Item Descrição Unidade 
Qtde/posto 
de 12x36h 

Qtde/vigilante 
Valor médio 
unitário (R$) 

Valor total 
(R$) 

1 Revólver calibre 38 Unid. 5,00 1,00 3.268,41 3.268,41 

2 Coldre de couro axilar  Unid. 20,00 10,00 92,60 926,00 

3 Baleiro Unid. 20,00 10,00 12,90 129,00 

4 
Livro de ocorrências (um por 
local) 

Unid. 4,00 4,00 6,01 24,04 

5 Lanterna recarregável Unid. 20,00 10,00 51,08 510,80 

6 
Colete Balístico nível mínimo 
de segurança II-A  

Unid. 10,00 5,00 976,00 4.880,00 

Custo Total dos Equipamentos (R$) 
  

9.738,25 

Manutenção Mensal (R$) 
  

48,69 

Depreciação Mensal (R$) 
  

81,15 

Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 
  

129,84 

Munição 
     

0,27 

Kit bastão 
     

11,25 

Total Manutenção + 
Depreciação Mensal 
(R$) 

     
141,36 

MUNIÇÃO 

Item Descrição Unidade 
Qtde anual/ 

vigilante 

Qtde. mensal/ 
vigilante 

Valor médio/ 
blister (R$) 

Total 
mensal/ 

vigilante (R$) 

1 Munição calibre 38 
Blister 
c/10 

5,00 5 31,80 0,27 

Total Munição (R$) 
  

0,27 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS - LOCAL 

Item Descrição Unid. 
Quant./24 

meses  

Valor 
médio(R$) 

Valor total 
(R$) 

1 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 6 (seis) 
buttons - Sealmox e 
Sinimbu 

Unid. 2 
 

675,00 1.350,00 

2 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 10 (dez) 
buttons - Nova Sede e 
Fórum 

Unid. 2 
 

675,00 1.350,00 

Total anual 2.700,00 

Valor por posto 11,25 
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RESUMO DE CUSTOS 

MÃO DE OBRA 

Serviços Turno  Jornada 
Valor Mensal/ 

Empregado (R$) 

Valor 
Mensal/ 

Posto (R$) 

Empregados/ 
Posto 

Qtde. de 
Postos 

Valor Mensal 
Total (R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Vigilância 
Armada 

Diurno 12x36 h  4.081,35 8.162,70 2 5 
40.813,49 

489.761,90 

Vigilância 
Armada 

Noturno 12x36 h  4.492,92 8.985,84 2 5 
44.929,19 

539.150,30 

TOTAL MÃO 
DE OBRA (R$)       

85.742,68 1.028.912,20 
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Tabela - Comparação preços TRE x Limites da Portaria SeGes/MP 17/05/2017 

 

Número de 
postos 

Valor Limite – mínimo 
(R$/posto) 

Valor Limite – máximo 
(R$/posto) 

Valor Mínimo 
(R$) 

Valor Máximo 
(R$) 

Posto 12x36 
Diurno  

5,00  7.742,78  8.413,89  38.713,90  42.069,45  

Posto 12x36 
Noturno  

5,00  8.736,68  9.494,54  43.683,40  47.472,70  

 TOTAL MENSAL PORTARIA (R$)   
 

82.397,30  89.542,15  

 TOTAL MENSAL TRE (R$)   
  

85.742,68  

 

   
VALOR MENSAL DO POSTO - VIGILÂNCIA DIURNA 12 x 36  

Órgão (R$) ANO 

Ministério Segurança Pública - AL 6.517,50 2018 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM ALAGOAS 8.111,74 2018 

TCU/Alagoas 8.057,76 2019 

Codevasf - Penedo/AL 7.669,56 2018 

MÉDIA 7.589,14 
 

   

   
VALOR MENSAL DO POSTO - VIGILÂNCIA NOTURNA 12 x 36 

Órgão (R$) ANO 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM ALAGOAS 9.820,20 2018 

Ministério Segurança Pública - AL 7.639,00 2018 

TCU/Alagoas 8.884,48 2019 

Codevasf - Penedo/AL 8.712,67 2018 

MÉDIA 8.764,09 
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Serviços Jornada Turno Adicional de Insalubridade 

  Vigilância Armada 44 h Diurno 0% 

  

 

12x36 h Noturno 10% 

  

 

20 h 

 

20% 

  

   

40% 
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ANEXO V 

                                   RESOLUÇÃO Nº 15.559/2014 do TRE/AL 

         (18/12/2014) 

Institui o Código de Ética dos servidores do Poder Judiciário Eleitoral de Alagoas. 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37da Constituição Federal de 1988, nos artigos 116 e 117 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999; 

CONSIDERANDO o contido no Procedimento Administrativo nº 17.291/2014; 

CONSIDERANDO que a missão institucional do Poder Judiciário Eleitoral, consistente em garantir a 
legitimidade do processo eleitoral, exige que seus servidores atuem com conduta ética compatível 
com a prestação do serviço público; 

CONSIDERANDO, por fim, a decisão do Pleno Administrativo, 

RESOLVE APROVAR O PRESENTE 

CÓDIGO DE ÉTICA 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º Fica instituído o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
(TRE-AL), que estabelece os princípios e normas de conduta ética, sem prejuízo da observância dos 
demais deveres e proibições legais e regulamentares. 

§ 1º Os princípios e normas de conduta ética contidos neste Código aplicam-se: 

I – a todos os servidores do quadro do TRE-AL, incluídos os efetivos e os ocupantes de cargo e 
função comissionada, lotados no Tribunal ou em Cartórios Eleitorais; 

II – a todos os servidores de outros órgãos lotados no TRE-AL, incluídos os removidos, requisitados, 
cedidos e os em exercício provisório; 

III – aos estagiários e aos agentes particulares à disposição do TRE-AL, incluídos os empregados das 
empresas contratadas; 

IV – aos colaboradores, durante o período em que estejam auxiliando nas atividades do TRE-AL; e 

V – a todo aquele que, mesmo pertencendo à outra instituição, preste serviço ou desenvolva 
qualquer atividade junto ao TRE-AL, seja na secretaria ou nos cartórios eleitorais, de natureza 
permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira por parte do TRE-AL. 

§ 2º No ato de posse dos servidores do TRE-AL deverá ser prestado compromisso de cumprimento 
das normas de conduta ética contidas neste Código. 

§ 3º O presente Código de Ética incidirá em todas as contratações de estágio e de prestação de 
serviços, de forma a assegurar o alinhamento de condutas destes agentes, durante a prestação 
contratual. 

§ 4º Este Código não se aplica aos magistrados, os quais possuem regulação deontológica própria. 

CAPÍTULO II 
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DOS OBJETIVOS 

Art. 2º Este Código tem por objetivo: 

I – tornar explícitos as normas deontológicas que regem a conduta dos servidores, fornecendo 
parâmetros para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura das ações adotadas por 
servidores do Judiciário Eleitoral; 

II – estabelecer regras básicas sobre conflito de interesses e restrições às atividades profissionais 
posteriores ao exercício do cargo; e 

III – oferecer, através da Comissão de Ética, uma instância apuradora de desvios deontológicos, 
mas, também, de consulta, visando a esclarecer dúvidas acerca da conformidade da conduta do 
servidor com os princípios e normas de conduta nele tratados. 
CAPÍTULO III 

DOS PRINCÍPIOS E NORMAS DE CONDUTA ÉTICA 

Seção I 

Dos Princípios e Valores Fundamentais 

Art. 3º São princípios e valores fundamentais a serem observados pelos servidores do TRE-AL no 
exercício do seu cargo ou função: 

I – o interesse público, a preservação e a defesa do patrimônio público; 

II – a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a transparência; 

III – a honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro; 

IV – a qualidade, a eficiência e a equidade dos serviços públicos; 

V – a integridade; 

VI – a independência, a objetividade e a imparcialidade; 

VII – a neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica; 

VIII – o sigilo profissional; 

IX – a competência; 

X – o desenvolvimento profissional; 

XI – a lealdade; 

XII – a tempestividade. 

Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores serão pautados sempre por 
uma avaliação de natureza ética, de modo a harmonizar as práticas pessoais com os valores 
institucionais. 

Seção II 

Dos Direitos 

Art. 4º São direitos de todos os servidores do TRE-AL, além dos previstos em lei, notadamente: 

I – trabalhar em ambiente adequado; 

II – ser tratado com equidade nos sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho 
individual, remuneração, promoção e transferência, bem como ter acesso às informações a ele 
inerentes; 

III – estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos e 
opiniões. 
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IV – participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento 
profissional, custeadas ou facilitadas pela Administração, respeitadas as limitações orçamentárias e 
financeiras, a oportunidade e a conveniência administrativas. 

V – ser tratado por autoridades, colegas de trabalho e demais pessoas com quem se relacionar em 
função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis limitações pessoais; 

Seção III 

Dos Deveres 

Art. 5º São deveres de todos os servidores do TER-AL, além de outros previstos em lei, 
notadamente: 

I – resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, 
agindo em harmonia com os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais; 

II – proceder com honestidade, probidade, lealdade, tempestividade e retidão, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de mais de uma opção, a que melhor se coadune com a ética e com o 
interesse público; 

III – representar imediatamente à chefia competente a respeito de todo e qualquer ato ou fato que 
seja contrário ao interesse público, prejudicial ao TRE-AL ou à sua missão institucional, de que 
tenha tomado conhecimento em razão do cargo ou função; 

IV – tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem 
se relacionar em função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis 
limitações pessoais; 

V – tratar os usuários do serviço público com cortesia e respeito, atentando para a condição e as 
limitações de cada um, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. 

VI – evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colegas de trabalho, respeitando 
os posicionamentos e as ideias divergentes, sem prejuízo de representar contra qualquer ato 
irregular ou ilegal, independentemente da hierarquia a que esteja subordinado; 

VII – apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas, evitando o uso de vestuário e adereços 
que comprometam a boa apresentação pessoal, a imagem institucional ou a neutralidade 
profissional; 
VIII – conhecer e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as boas práticas 
formalmente descritas e recomendadas por autoridade competente do TRE-AL, visando a 
desempenhar suas funções com competência e obter adequados níveis de profissionalismo na 
realização dos trabalhos; 

IX – empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado quanto à 
legislação, às normas e instruções de serviço e aos novos métodos e técnicas aplicáveis a sua área 
de atuação; 

X – multiplicar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de 
treinamentos ou de exercício profissional e que possam contribuir para a eficiência dos trabalhos 
realizados pelos demais servidores; XI – manter-se afastado de quaisquer atividades ou relações 
que reduzam sua autonomia e independência profissional, bem como sejam conflitantes, ou 
potencialmente conflitantes, com suas responsabilidades profissionais; 

XII – adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em especial nas instruções e relatórios 
que deverão ser tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e 
organizadas de acordo com as normas aplicáveis; 

XIII – manter sob sigilo dados e informações que a lei imponha natureza confidencial obtidos no 
exercício de suas atividades ou, ainda, de natureza pessoal de colegas e subordinados que só a eles 
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digam respeito, aos quais, porventura, tenha acesso em decorrência do exercício profissional, 
informando à chefia imediata ou à autoridade responsável quando tomar conhecimento de que 
assuntos sigilosos estejam ou venham a ser revelados; 

XIV – facilitar e colaborar com a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, 
prestando toda colaboração ao seu alcance; 

XVI– informar à chefia imediata, quando notificado ou intimado para prestar depoimento em juízo 
sobre atos ou fatos de que tenha tomado conhecimento em razão do exercício das atribuições do 
cargo ou função que ocupa; 

XVII – declarar, expressamente, seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar o 
desempenho de suas atividades com independência e imparcialidade, na forma definida neste 
Código; 

XIII – observar a responsabilidade social e ambiental, no primeiro caso, privilegiando, no ambiente 
de trabalho, a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social e, no segundo, de práticas que 
combatam o desperdício de recursos naturais e materiais e evitem danos ao meio ambiente. 

Seção IV 

Das Vedações 

Art. 6º Ao servidor do TRE-AL é vedada a prática de qualquer ato que atente contra a honra e a 
dignidade de sua função pública, os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais, especialmente: 

I – exercer quaisquer atividades incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função; 

II – prestar consultoria técnica ou qualquer tipo de serviço a partidos políticos, candidatos ou a 
qualquer pessoa física ou jurídica, ligada direta ou indiretamente ao processo eleitoral, bem como a 
empresas licitantes ou contratadas pelo TRE-AL; 

III – praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, com ato contrário ao 
interesse público e à ética definida neste Código, mesmo que tal ato observe as formalidades legais 
e não viole expressamente a lei; 

IV – discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se 
relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação 
sexual, necessidades especiais, nacionalidade, naturalidade, cor, idade, religião, tendência política, 
posição social ou quaisquer outras formas de discriminação; 

V – adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil, 
sobretudo e especialmente o assédio sexual de qualquer natureza e/ou o assédio moral, no sentido 
de desqualificar outros, por meio de palavras, gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a 
segurança, o profissionalismo ou a imagem; 

VI – opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outro servidor 
ou magistrado do TRE-AL; 

VII – atribuir a outrem erro próprio; 

VIII – apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem; 

IX – fazer uso do cargo ou da função, bem como de informações privilegiadas obtidas em razão do 
cargo ou função, para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em beneficio 
próprio, de outrem, de grupos de interesses ou de entidades públicas ou privadas; 

X – desviar servidor, colaborador, prestador de serviço ou estagiário para atendimento a interesse 
particular; 

XI – manter sob subordinação hierárquica direta, em cargo ou função de confiança, parente 
consanguíneo até o 3º grau e afim até o 2º grau, companheiro ou cônjuge; 
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XII – fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou documentos ainda não 
publicados, pertencentes ao TRE-AL, para utilização em fins estranhos aos seus objetivos ou à 
execução dos trabalhos a seu encargo, sem prévia autorização da autoridade competente; 
XIII – divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de informações sigilosas obtidas por 
qualquer forma em razão do cargo ou função e, ainda, de relatórios, instruções e informações 
constantes em processos cujo objeto ainda não tenha sido apreciado, sem prévia autorização da 
autoridade competente; 

XIV – publicar, sem prévia e expressa autorização pareceres realizados no desempenho de suas 
atividades no cargo ou função, cujo objeto ainda não tenha sido apreciado; 

XV – alterar ou deturpar, por qualquer forma, o exato teor de documentos, informações, licitação de 
obra, lei ou decisão administrativa ou judicial; 

XVI – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, qualquer tipo de ajuda 
financeira, gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza, de 
pessoa física ou jurídica interessada na atividade do servidor; 

XVII – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, mesmo em ocasiões de 
festividade, qualquer tipo de transporte, hospedagem ou favores de particulares, de forma a 
permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade; 

XVIII – usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer 
pessoa; 

XIX – ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho; 

XX – apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho, 
em situações que comprometam a imagem institucional; 

XXI – receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte vedada ou ilegal; 

XXII – cooperar com qualquer organização ou instituição que atente contra a moral, a honestidade 
ou a dignidade da pessoa; 

XXIII – utilizar sistemas e canais de comunicação do TRE-AL para a propagação e divulgação de 
trotes, boatos, pornografia, propaganda comercial, político-partidária, atividade terrorista, incitação 
à violência ou ao consumo de substância entorpecente, e qualquer forma de discriminação; 

XXIV – manifestar-se em nome do TRE-AL quando não autorizado e habilitado para tal, nos termos 
da política interna de comunicação social; 

XXV – participar de atividades político-partidárias, bem como utilizar vestimentas ou adereços que 
contenham qualquer forma de propaganda ou conotação eleitoral ou partidária; 

XXVI – atuar como procurador ou intermediário de outro servidor deste Tribunal, ainda que sem 
remuneração, em processo administrativo de qualquer espécie, exceto na qualidade de defensor 
dativo, nomeado pela Administração, nos termos do § 2º do artigo 164, da Lei nº 8.112/1990, ou 
como procurador na hipótese permitida no inciso XI do artigo 117 do referido diploma legal. 

§ 1º Não se incluem nas vedações deste artigo, os brindes ou a ajuda financeira que: 

I – não tenham valor comercial; 

II – sejam distribuídos por pessoas ou entidades de qualquer natureza a título de cortesia, 
propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, 
desde que não ultrapassem ao correspondente a 3% (três por cento) do vencimento básico do 
maior cargo da carreira; ou 

III – sejam ofertados por autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver 
reciprocidade. 

§ 2º Os presentes que, por alguma razão, não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para o 
servidor ou para a administração pública serão doados a entidades de caráter filantrópico ou 
setores do Tribunal que tratem de aspectos históricos ou culturais, a critério da Presidência. 
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Seção V 

Das Situações de Impedimento ou Suspeição 

Art. 7º O servidor deverá declarar seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar, 
ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, 
especialmente nas seguintes hipóteses: 

I – participar de instrução de processo: 

a) de interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o 3º grau; 

b) em relação ao qual haja amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou 
com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau; 

c) que envolva órgão ou entidade com o qual tenha mantido vínculo profissional nos últimos dois 
anos, ressalvada, neste último caso, a atuação consultiva; ou 

d) que tenha funcionado ou venha a funcionar como advogado, perito, testemunha, representante 
ou servidor do sistema de controle interno, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 

II – participar de qualquer missão ou tarefa que lhe tenha sido confiada, por meio de justificativa 
reduzida a termo, quando estiver presente conflito de interesses; ou 

III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 
companheiro. 
CAPÍTULO IV 

DA GESTÃO DE ÉTICA 

Seção I 

Da Comissão de Ética 

Art. 8º Fica instituída a Comissão de Ética do TRE-AL, com natureza consultiva e investigativa, 
composta por três membros e respectivos suplentes, todos servidores efetivos e estáveis, 
designados pelo Presidente do TRE-AL, dentre aqueles que nunca sofreram punição administrativa 
ou penal. 

§ 1º O mandato dos membros da Comissão será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

§ 2º O presidente da Comissão será indicado pelo Presidente do TRE-AL para mandato de 2 (dois) 
anos, dentre os servidores titulares do cargo de Analista Judiciário. 

Art. 9º Ficará suspenso da Comissão o membro que vier a ser indiciado criminalmente, responder a 
processo administrativo disciplinar ou transgredir qualquer dos preceitos deste Código, até o 
trânsito em julgado da decisão. Parágrafo único. Caso venha a ser responsabilizado, o membro será 
automaticamente excluído da Comissão. 

Art. 10. Nos casos de impedimento ou suspeição de membro titular da Comissão, será convocado 
automaticamente o respectivo suplente. 

Art. 11. Os membros da Comissão desempenharão suas atribuições sem prejuízo daquelas inerentes 
a seus cargos efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas. 

Parágrafo único. Havendo necessidade, por decisão da Presidência, os trabalhos da Comissão terão 
prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos de seus membros, podendo, ainda, se for o 
caso, ser autorizada a dedicação integral e exclusiva à Comissão. 

Art. 12. Não haverá remuneração pelos trabalhos desenvolvidos na Comissão de Ética, os quais 
serão considerados prestação de relevante serviço público e constarão na ficha funcional dos 
servidores membros. 
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Seção II 

Da Competência da Comissão de Ética 

Art. 13. Compete à Comissão de Ética do TRE-AL: 

I – apurar quaisquer irregularidades por meio de sindicância; 

II – instaurar, em razão de denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficientes, 
procedimento sobre conduta que considerar passível de violação às normas éticas, observados o 
contraditório e a ampla defesa; 

III – arquivar, de ofício, as denúncias sem identificação do denunciante ou que não atendam aos 
preceitos deste código; 

IV – elaborar plano de trabalho específico, envolvendo, se for o caso, outras unidades do TRE-AL, 
objetivando criar eficiente sistema de informação, educação, acompanhamento e avaliação de 
resultados da gestão de ética no TRE-AL; 

V – propor e desenvolver, com a EJE, cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários e outras 
ações de treinamento e disseminação deste código; 

VI – dirimir dúvidas a respeito da interpretação e aplicação deste Código e deliberar sobre os casos 
omissos, bem como, se entender necessário, fazer recomendações ou sugerir à Presidência do TRE-
AL normas complementares, interpretativas e orientadoras de suas disposições; 

VII – receber propostas e sugestões para o aprimoramento e modernização deste Código e propor a 
elaboração ou a adequação de normativos internos aos seus preceitos; 

VIII – apresentar relatório de todas as suas atividades, ao final da gestão anual de cada Presidente 
do TRE-AL, do qual poderá constar também avaliação da atualidade deste Código e as propostas e 
sugestões para seu aprimoramento e modernização; 

IX – apreciar as matérias que lhe forem submetidas; 

X – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade; 

XI – comunicar, obrigatoriamente, aos órgãos competentes as irregularidades que a Comissão de 
Ética do TREAL tiver ciência, quando envolverem, além de servidores, pessoas não sujeitas à 
investigação pela referida comissão. 

Parágrafo único. As decisões da comissão, precedidas de Relatório, serão publicadas de forma 
sucinta no Diário de Justiça Eletrônico, contendo o número do procedimento. 

Art. 14. Compete ao Presidente da Comissão de Ética: 

I – convocar e presidir as reuniões; 

II – nomear secretário, dentre os demais membros titulares; 

III – orientar os trabalhos da Comissão, ordenar os debates, iniciar e concluir as deliberações; 

IV – convocar suplente (s); 
V – comunicar ao Diretor-Geral do Tribunal o término do mandato de membro ou suplente com 
trinta dias de antecedência ou, no caso de vacância, no prazo máximo de cinco dias após a 
ocorrência. 

Parágrafo único. O Secretário manterá registro de todas as reuniões da Comissão e expedirá todas 
as comunicações em nome da Comissão. 

Seção III 

Do Funcionamento da Comissão de Ética 

Art. 15. Os trabalhos da Comissão de Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância 
dos seguintes princípios: 
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I – proteção à honra e à imagem da pessoa investigada; 

II – proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o 
desejar, e em observância à legislação; 

III – independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos. 

Art. 16. O resultado das reuniões da Comissão constará de ata aprovada e assinada por seus 
membros. 

Parágrafo único. Eventuais ausências às reuniões deverão ser justificadas pelos integrantes da 
Comissão. 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS 

Art. 17. A apuração da conduta em desacordo com as normas éticas será realizada com base nas 
orientações constantes deste Código de Ética, e não excederá o prazo de trinta dias, contados da 
data de instauração do procedimento, admitida a sua prorrogação por igual período, a critério do 
Presidente da Comissão, devendo a prorrogação ser publicada no DJE. 

§ 1º Até que esteja concluído, será sigiloso, qualquer procedimento instaurado para apuração de 
prática em desrespeito às normas éticas. 

§ 2º Concluída a investigação, e após a deliberação da Comissão, os autos do procedimento 
poderão deixar de ser sigilosos. 

§ 3º Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento objeto de sigilo legal, o acesso 
somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente 
encarregado da sua guarda. 

§ 4º Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, a Comissão, depois de 
concluído o processo de investigação, providenciará para que tais documentos sejam lacrados e 
acautelados, ou ainda desentranhados, observadas as disposições legais e regulamentares. 

Art. 18. A Comissão poderá solicitar os documentos as Unidades Administrativas do TRE necessários 
ao esclarecimento dos fatos, bem como promover diligências e solicitar laudos técnicos. 

§ 1º As unidades administrativas do TRE-AL deverão colaborar e prestar esclarecimentos em apoio 
ao desempenho das atividades da Comissão. 

§ 2º É irrecusável a prestação de informações por parte de servidor convocado pela Comissão, sob 
pena de abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar, nos termos 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 19. Concluída a instrução processual, a Comissão deverá emitir relatório conclusivo com 
sugestão das providências a serem adotadas, dando a devida ciência ao envolvido, com posterior 
remessa do resultado à consideração da Presidência do TRE-AL. 

§ 1º Se a conclusão for pela inexistência de falta ética, a Comissão proporá o arquivamento do 
procedimento. 

§ 2º Se a conclusão for pela existência de falta ética, a Comissão adotará as medidas de sua alçada 
previstas neste Código e submeterá o feito à consideração da Presidência do TRE-AL, a qual 
decidirá, no prazo de cinco dias úteis, acerca do proposto no relatório apresentado, podendo, ao seu 
descortino, determinar a instauração de Processo Disciplinar na forma da lei ou o encaminhamento 
do feito à Corregedoria Regional Eleitoral, se for o caso. 

Art. 20. A pena sugerida pela Comissão de Ética e sua fundamentação constará do respectivo 
relatório encaminhado à Presidência, assinado por todos os seus membros, com a ciência do 
faltoso. 

Art. 21. A Comissão de Ética, dada a gravidade da conduta do servidor, ou sua reincidência, bem 
como se constatada a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou 
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de infração disciplinar, encaminhará cópia dos autos à Presidência do Tribunal, que, entendendo 
cabível, encaminhará as autoridades competentes para apuração, sem prejuízo das medidas de sua 
competência. 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. Aplicam-se, subsidiariamente, aos trabalhos da Comissão de Ética e da Comissão Especial 
de Ética as normas relativas aos processos administrativos disciplinares constantes na Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 23. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos ___ dias do mês de 
dezembro do ano de 2014. 

Des. SEBASTIÃO COSTA FILHO - Presidente em exercício 

Des. ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA 

Des. ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA 

Des. ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO 

Des. EVERALDO BEZERRA PATRIOTA 
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EDITAL Nº 76 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2020

 

PROCESSO Nº 0001437-74.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 12 de novembro de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviço continuado de Vigilância armada, tudo de acordo com requisição promovida
pela Coordenadoria de Infraestrutura desta Corte.

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto
nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei nº 7.102/1983, a Portaria nº
3.233/2012 da  Direção Geral do Departamento de Polícia Federal, a Portaria nº
213/2017 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, desenvolvimento e
Gestão,  as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de
agosto de 2014, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de
2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  Resolução
nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho
de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União,
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
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1- DO OBJETO

 

1.1.                              O presente Pregão tem por objeto a contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências
dos imóveis localizados no município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da
mão de obra, o fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos neste edital e seus anexos.

 

2 – DA VIGÊNCIA

 

2.1.                        A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data
da sua assinatura, , com eficácia legal com a publicação do seu extrato no Diário Oficial
da União, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme contido
no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1.                              Poderão participar deste pregão os interessados do ramo
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2.                     Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
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como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4.                   Não será admitida nesta Licitação a participação de
cooperativa.

 

3.5.                               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.

36..                     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
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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.

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
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realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.9.                     Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas apenas
duas casas após a vírgula;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações
constantes nos anexos deste Edital;

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.
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7.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.                     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços,
considerando o quantitativo total  dos serviços e o  período de vigência de
12 (doze) 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
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três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

7.          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;
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7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

7. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

8.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá
incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

8.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo
para a contratação o valor global de R$ 1.028.912,20 (um milhão e vinte e oito mil e
novecentos e doze reais e vinte centavos), e que de modo algum vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 8.3.1., estão
disponíveis no Anexo IV.

 

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.
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8.                     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

 

8.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do serviço ofertado, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

2. A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme modelos
constantes nos Anexos II-A a II-C deverão ser enviados quando solicitados pelo
pregoeiro.

8.7.                     Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

8.8.                              O licitante deverá encaminhar pelo sistema, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, Declaração, com
fundamento no Acórdão TCU n. 950/2007 – Plenário, de 23/05/07, publicado no DOU
de 28/05/2007, de que não incluiu percentuais ou  itens na planilha de custos e
formação de preços ou em sua proposta comercial objetivando o ressarcimento de
supostos gastos com os impostos diretos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica)
e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);

 

8.9.                        Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

8.                    Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
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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
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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
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;
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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;

 

g) Documento de Autorização de Funcionamento da empresa na atividade objeto desta
licitação em plena validade (vide Portaria nº 3.233/2012 – DG/DPF);

h)  Documento de Revisão de Autorização de Funcionamento em conformidade com a
Portaria nº 3.233/2012.

 

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
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inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, a
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.10.3. Qualificação técnica: Comprovação de aptidão para a prestação dos
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serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.10.3.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

9.10.3.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou
se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para
ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n. 5, de 2017.

9.10.3.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade
técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

 

9.10.3.4 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3(três) anos na
prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes,
não havendo obrigatoriedade de os 3(três) anos serem ininterruptos, conforme item
10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

9.10.3.5 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local
em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.10.3.6 O licitante deverá comprovar  que tenha executado contrato com  número de
postos equivalente ao ora licitado, conforme a alínea  c2 do item 10.6 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.10.3.7 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o
somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços
de terceirização compatíveis com o objeto licitado, nos termos do item 10.7 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

 

 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira:

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social,
comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez Corrente - LC, e Solvência Geral -
SG superiores a 1 (um);

b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de,
no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do
valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis do último exercício social;

c) comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
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contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação
da proposta;

d) declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos,
conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017 SEGES/MP, de que um
doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa
privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio
líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "c",
observados os seguintes requisitos:

d.1) a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício -
DRE, relativa ao último exercício social; e

d.2) caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na
Demonstração do Resultado do Exercício - DRE apresentada seja superior a 10% (dez
por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas;

e) certidão negativa de feitos de falência, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição dos serviços ofertados;
d. conter o valor unitário mensal  e anual dos postos diurno e noturno, bem como o 

valor global da contratação;
e. Planilhas de Custos e Formação dos Preços, a serem preenchidas conforme

modelos constantes nos Anexos I—D;
f. Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa que

rege a categoria profissional que executará o serviço, bem como a respectiva data
base e vigência, conforme Código Brasileiro de Ocupações – CBO.

10.1.1.            As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do
recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC,
SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art.
13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão
cotar esses itens, sob pena de desclassificação.

10.                   A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
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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 global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

10.                   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

10.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

11 - DOS RECURSOS.

 

11.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

11.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
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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 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
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úteis contados da data de recebimento da impugnação.
14.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a

realização do certame.
14.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as
especificações do objeto, valor e prazo de pagamento, em conformidade com este
edital.

 

15.2.                           Antes da contratação será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

 

15.3.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no
item 15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contrtual, será convocada outra
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

16 – DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS

 

16.1.                      Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de
obrigações trabalhistas nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 05/2017
e  do respectivo Caderno de Logística editado pelo Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.

16.2.                            As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento
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dos encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas
do valor mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária
oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa.

16.3.                            A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante
autorização do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.

16.4.                            O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos
valores das seguintes previsões:

a) 13º (décimo terceiro) salário;

b) férias e um terço constitucional de férias;

c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e

d) impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

16.5.                            O Contratante firmará/manterá acordo de cooperação com
instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito
vinculada;

16.6.                             A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o
Contratante e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos:

a)  Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária oficial, de abertura
de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no nome da empresa;

b) Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, de
termo específico da instituição financeira oficial que permita o Contratante ter acesso
aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização
da Administração.

16.7.                            O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da
poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior
rentabilidade.

16.8.                            Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas
mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a
ser pago diretamente à empresa;

16.9.                            Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles
previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP.

16.10.                         Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização
para a criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 05/2017-
SEGES/MP.

16.11.                         A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para
utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações
trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes
condições:

a. parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando
devidos;

b. parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando dos
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gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato;
c. parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias

proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS,
quando da demissão de empregado vinculado ao Contrato;

d. ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e
e. o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação,

por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e
previdenciários relativos ao serviço contratado.

16.12.                         Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o
pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante
a vigência do Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos
de vencimento.

16.13.                         O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da
indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a
movimentação, encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial no
prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos
comprobatórios da empresa.

16.14.                         A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar
que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente 
dos trabalhadores favorecidos.

16.15.                         A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo
máximo de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a
quitação das obrigações trabalhistas.

16.16.                         O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à
Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação
de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

17.1.                      Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do
contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor anual da
contratação, a CONTRATADA que:

a)  apresentar documentação falsa;
b) fraudar a execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo;
d) cometer fraude fiscal; ou
e) fizer declaração falsa.

17.1.1. Para os fins da alínea “c”, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos
nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
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17.2.                            Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº
8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de
retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens e nas tabelas 1 e 2
abaixo, com as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por prazo não superior a dois
anos;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
ou

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.

17.3.                            .Configurar-se-á o retardamento da execução quando a
CONTRATADA:

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) dias
contados da data estipulada para início da execução contratual;

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.

17.4.                            No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá
ser sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

17.5.                            Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a
CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item
12, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e alcançar o
total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação será reiniciada
a cada renovação de contrato.

17.6.                            Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a
CONTRATADA:

a). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) dias
contados da data estipulada para início da execução contratual;

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5
(cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados.

17.7.                            No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla
defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20%
(vinte por cento) do valor anual do contrato.

17.8.                            Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a
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CONTRATADA:

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias
contados da data estipulada para início da execução contratual;

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7
(sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados.

17.9.                            No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla
defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30%
(trinta por cento) do valor anual do contrato.

17.10.                          O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela
Administração, nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em
legislação específica.

17.11.                          Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a
Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas
seguintes:

 

Tabela 1

GRAU PONTUAÇÃO
CORRESPONDÊNCIA
% do valor anual do
contrato

1 2 0,5%

2 3 1%

3 4 2%

4 5 3%

5 8 4%

6 10 5%

 

Tabela 2
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ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

1

Permitir a presença de empregado
não uniformizado ou com
uniforme manchado, sujo, mal
apresentado e/ou
sem crachá.

1
Por empregado
e
por ocorrência

2
Manter empregado sem
qualificação para a execução dos
serviços

1
Por empregado
e
por dia

3

Executar serviço incompleto, de
baixa qualidade, paliativo,
substitutivo como por caráter
permanente, ou deixar de 
providenciar recomposição 
omplementar.

2 Por ocorrência

4
Fornecer informação falsa de
serviço ou substituir material ou
equipamento licitado por outro de
qualidade inferior.

2 Por ocorrência

5
Suspender ou interromper, salvo
por motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais.

5 Por dia e por
posto

6
Destruir ou danificar documentos
por culpa ou dolo de seus
agentes.

3 Por ocorrência

7
Utilizar as dependências da 
CONTRATANTE para fins diversos
do objeto do contrato.

5 Por ocorrência

8
Recusar-se a executar serviço
determinado pela FISCALIZAÇÃO,
sem motivo justificado.

5 Por ocorrência

9
Permitir situação que crie a
possibilidade de causar ou que
cause dano físico, lesão corporal
ou consequências letais.

6 Por ocorrência
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10

Retirar das dependências da
CONTRATANTE quaisquer
equipamentos ou materiais,
previstos em contrato, sem
autorização prévia do
responsável.

1 Por item e por
ocorrência

11
Retirar empregados ou
encarregados do serviço durante
o expediente, sem a anuência
prévia da CONTRATANTE.

4
Por empregado
e
por ocorrência

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

12
Registrar e controlar,
diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal.

1 Por empregado e
por dia

13
Substituir empregado que
tenha conduta inconveniente
ou incompatível com suas
atribuições.

1 Por empregado e
por dia

14 Manter a documentação de
habilitação atualizada. 1 Por item e por

ocorrência

15
Cumprir horário estabelecido
pelo contrato ou
determinado pela
FISCALIZAÇÃO.

1
Por dia de
ocorrência e por
posto

16
Cumprir determinação da
FISCALIZAÇÃO para controle
de acesso de seus
empregados.

1 Por ocorrência

17
Cumprir determinação formal
ou instrução
complementar da
FISCALIZAÇÃO

2 Por ocorrência

18 Efetuar a reposição de
empregados faltosos. 2 Por empregado e

ocorrência

Efetuar o pagamento de
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19

salários, vales transporte, vales
refeição, seguros, encargos
fiscais e sociais, como
recolhimentos das
contribuições sociais da
Previdência Social ou do FGTS,
bem como arcar com
quaisquer despesas diretas
e/ou indiretas relacionadas à
execução do contrato nas
datas avençadas.

6

Por mês de
ocorrência do não
pagamento de
quaisquer dos
benefícios

20
Entregar o uniforme aos
empregados na periodicidade
definida no edital.

1 Por empregado e
por dia de atraso

21
Manter sede, filial ou escritório
de atendimento na cidade local
de prestação dos serviços.

1 Por ocorrência e
por dia

22

Apresentar, quando solicitado,
documentação fiscal,
trabalhista, previdenciária e
outros documentos
necessários à comprovação do
cumprimento dos demais
encargos trabalhistas.

2 Por ocorrência e
por dia

23

Creditar os salários nas contas
bancárias dos empregados, em
agências localizadas na cidade
local da prestação dos serviços
ou em outro definido pela
Administração.

1 Por ocorrência e
por empregado

24

Entregar ou entregar com
atraso ou incompleta a
documentação exigida na
Cláusula Nona - DA
FISCALIZAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO FISCAL,
TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA deste
contrato.

1 Por ocorrência e
por dia

Entregar ou entregar com
atraso os esclarecimentos
formais solicitados para sanar Por ocorrência e
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25 as inconsistências ou dúvidas
suscitadas durante a análise da
documentação exigida por
força do contrato.

2 Por ocorrência e
por dia

26
Manter em estoque
equipamentos discriminados
em contrato, para uso diário.

2
Por item e por dia
de
indisponibilidade

27

Impor penalidades, em no
máximo 15 (quinze) dias da
ocorrência, aos empregados
que se negarem a utilizar os
equipamentos adequadamente.

2 Por empregado e
por ocorrência

28

Cumprir quaisquer dos itens do
contrato e seus anexos não
previstos nesta tabela de
multas, após reincidência
formalmente notificada pela
unidade fiscalizadora

3 Por item e por
ocorrência

29

Substituir os equipamentos que
apresentarem defeitos e/ou
apresentarem rendimento
insatisfatório em até 24 (vinte e
quatro) horas, contadas da
comunicação da
CONTRATANTE.

2 Por equipamento e
dia de atraso

30

Cumprir pontos da política de
sustentabilidade do TRE-AL
(principalmente separação de
resíduos, reciclagem e
economia de água/energia).

3 P o r ocorrência
apontada

31
A tender normas sobre saúde,
higiene e segurança do
trabalho.

6 P o r ocorrência
apontada

       

17.12.                         O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à
CONTRATADA:

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa,
a diferença será descontada da garantia contratual.

b) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA
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obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial.

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida
ativa.

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da
multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da
solicitação da CONTRATANTE.

17.13.                         O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações
legais previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da
Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 8.666,
de 1993.

17.14.            Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

17.15.                O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a execução, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

17.16.             Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.

 

17.17.                Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

17.18.                O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

 

17.19.       O período de atraso será contado em dias corridos.

 

17.20.                No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
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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.

 

17.20.1.            A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.

 

17.21.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis 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.

 

17.22.                          Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

 

18- DO PAGAMENTO

 

18.1.                      As disposições relativas ao pagamento encontram-se
discriminadas na Minuta Contratual, inserida no Anexo III deste Edital.

 

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 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.37 (Locação de Mão de
Obra).

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1.                      As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na
Minuta Contratual, inserida no Anexo II deste Edital.

                                    

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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21.1.                      As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na
Minuta Contratual, inserida no Anexo II deste Edital.

                                       

22 – DA GARANTIA CONTRATUAL

 

22.1.                      Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data da assinatura do Contrato,
comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por
cento) do valor anual atualizado do Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do
custo da folha de pagamento dos empregados da Contratada que venham a participar
da execução dos serviços contratados, nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93.

 

22.1.1.               É condição para implementação de acréscimos, supressões e
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor
da garantia prestada.

 

22.2.                            A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do Contrato;

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas
pela Contratada.

22.3.                            Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem
expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 22.2 acima.

22.4.                            A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

22.5.                            O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administração a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78
da Lei n. 8.666/1993.

 

22.6.                            Será considerada extinta a garantia:
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a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas
as cláusulas do Contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração não
comunique a ocorrência de sinistros.

22.7.                      A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente.

 

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

23.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.                   No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

23.5.                   As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

23.6.                   Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.

23.7.                   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

23.8.                   O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

23.10.             Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
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primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

23.11.             O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

23.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

23.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

23.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A – Instrumento de Medição de Resultados;

ANEXO I-B – Mapa de Riscos Para  contrato de Vigilância;

ANEXO I-C – Insumos Diversos;

ANEXO I-D – Planilha de Custos e Formação de Preços;

ANEXO I- E – Memória de Cálculo;

ANEXO II - Sugestão de Planilha para contratação;

ANEXO III - Minuta de contrato;

ANEXO IV –Planilhas preenchidas com Valor Estimado;

ANEXO V – Código de Ética

 

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

 

Maceió/AL, 27 de outubro de 2020.
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Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Anexos na versão em PDF e no portal do TRE/AL

 
Em 27 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 27/10/2020, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795539 e o código CRC 8AFA05DD.
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27/10/2020 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3298233 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 27/10/2020 15:10:37 

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 00083/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação

0001437-74.2020 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

1.028.912,20 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Informações Gerais

Recurso

Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens

Nacional

Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função

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

29/10/2020

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

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas
dependências dos imóveis localizados no município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão
de obra, o fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à
execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos. 

Ordenadora de Despesa - Pres

Chefe da Seção de Licitações e
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27/10/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 27/10/2020 15:11:35 

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 00083/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Item

Nº do Item Tipo de Item Item

1 Serviço 24015 - Serviço de vigilância armada

Unidade de Fornecimento

Posto

Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)

10 Serviços Comuns Menor Preço 1.028.912,20

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 10

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social
27/10/2020 1.028.912,20 37.115.367/0035-00 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis localizados no
município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os
insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços

Valor Máximo Aceitá
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27/10/2020 SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 27/10/2020 17:43:35 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG de Atuação

14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação  * Ano da Licitação

/

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação

 Pregão

 Concorrência

 Tomada de Preços

 Convite

 Concurso

Revogada

Anulada

Suspensa

 Tradicional

 Registro de Preço (SRP)

Pesquisar  Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação Característica Objeto Situação Atual

da Licitação Ação

70011 Pregão
Eletrônico 00083/2020 Tradicional Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço

continuado de Vigilância armada nas dependê...
Licitação
Pendente Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

00083 2020

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

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2020.
À SAD,
Informando que suspendi a publicação do certame,

a fim de que se verifique a necessidade de avaliação da
ACAGE, tudo conforme combinado verbalmente com Vossa
Senhoria.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 27/10/2020, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795844 e o código CRC C829F259.

0001437-74.2020.6.02.8000 0795844v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2020.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0770479 e ao

Despacho SLC 0795844, para submeter os presentes autos ao
conhecimento da ACAGE, para eventual pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2020, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795889 e o código CRC 5FC80077.

0001437-74.2020.6.02.8000 0795889v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
No intuito de viabilizar a análise solicitada,

solicitamos que nos sejam encaminhadas, por meio eletrônico,
as planilhas de composição de preço da contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviço continuado de vigilância
armada – Pregão Eletrônico nº 83/2020 (0795536).

 
Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI - ACAGE

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 29/10/2020, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796668 e o código CRC 16FD70C1.

0001437-74.2020.6.02.8000 0796668v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
Sigam os autos à SEGEC, para encaminhar as

planilhas na forma solicita no Despacho doc. SEI 0796615,
certificar nos autos e devolver o processo à ACAGE.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/10/2020, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796744 e o código CRC 403B648D.

0001437-74.2020.6.02.8000 0796744v1
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:  
 

AL000039/2019  
DATA DE REGISTRO NO MTE:  

 
08/03/2019  

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:  
 

MR007375/2019  
NÚMERO DO PROCESSO:  

 
46201.000734/2019-41  

DATA DO PROTOCOLO:  
 

26/02/2019  

 

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

 
SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL, CNPJ n. 11.918.117/0001-75, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA; 
  
E  
 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS, CNPJ n. 
12.516.464/0001-34, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MARCUS VINICIUS CASTRO 
DO NASCIMENTO; 
  
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de 
2019 a 31 de dezembro de 2019 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Vigilantes e Empregados em 
Empresas de Segurança e dos Trabalhadores em Serviço de Segurança, Vigilância, Segurança 
Pessoal, Cursos de Formação e Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas, Similares e seus 
Anexos e Afins, com abrangência territorial em AL.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
 

O piso salarial do vigilante de posto será acrescido, exclusivamente, dos percentuais de 
30% (trinta por cento) a título de periculosidade e 6% (seis por cento) a título de 

produtividade, pagos em rubricas separadas. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE  
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Os salários dos empregados administrativos e da categoria de vigilantes de posto desta convenção 
serão reajustados no percentual de 3,90% (três vírgula noventa por cento), ficando quitadas todas as 
perdas porventura existentes no passado. 
  

Parágrafo Primeiro – O percentual de reajuste definido nesta Cláusula será aplicado 
inclusive àqueles empregados que já recebiam salários maiores do que o piso de 
sua categoria em convenções anteriores.  

  

Parágrafo Segundo – Consta na presente Convenção Coletiva, tabela contendo o salário da 
categoria de vigilantes de posto, bem como as incidências dos respectivos adicionais devidos: 
  

Categoria Profissional Salário-Base Periculosidade 30% Produtividade 6% Total  

Vigilante de posto R$ 1.073,33 R$ 322,00 R$ 64,40 R$ 1.459,73 

  
 

Pagamento de Salário – Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO PARA PAGAMENTO  
 
 

As empresas efetuarão até o quinto dia útil do mês subseqüente ao vencido, o pagamento 
dos salários nos postos de serviço, na sede da empresa ou através de depósito em conta 
corrente de seus empregados.  

Parágrafo Primeiro – Nos casos em que o empregado tenha direito ao recebimento do 

tíquete alimentação, este deverá ser fornecido até o 5º (quinto) dia útil de cada mês. 

Parágrafo Segundo - As diferenças em relação ao aumento salarial de vigilantes de 
posto e pessoal administrativo relativas aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, serão 

pagas juntamente com o salário do mês de Março/2019 até o 5º (quinto) dia útil do mês 
seguinte, se a presente Convenção for homologada pelo órgão responsável até o dia 20 de 
março de 2019, no caso da homologação ser posterior a esta data, o pagamento será 

junto com o salário do subsequente a homologação. 

 
Remuneração DSR  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DRS  
 
 

Os reflexos de adicional noturno, intervalo intrajornada e horas extras serão inclusos no Descanso Semanal 
Remunerado - DSR. 

 
Descontos Salariais  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DESCONTOS  
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As empresas não poderão descontar valores de seus empregados, salvo quando houver 
dolo ou culpa por parte dos mesmos, comprovados através de inquérito administrativo ou 
policial, nos casos de perda, roubo, quebra ou furto de armas e demais instrumentos do 

ambiente de trabalho, pertencentes à empresa ou a terceiros, incluídos nestes os 
tomadores de serviço. 

 
Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - SALÁRIO PERÍODO DE TREINAMENTO  
 
 

O empregado, que estiver com possibilidade de  ser promovido, será testado no novo 
cargo por um período de 30 (trinta) dias, ficando inalterado seu salário neste período, e, 
por sua vez, o empregador comunicará o empregado, por escrito, a data de início da 

experiência, ficando a critério do empregado aceitar ou não tal situação.  
 

Parágrafo primeiro: Em sendo efetivada a promoção, o empregado passa a receber o 
salário do nova função a partir da efetivação. 
 

Paragrafo segundo: Em não ocorrendo a promoção, o empregado volta a sua função 
anterior, fazendo o empregador constar em sua ficha, como período de treinamento 

apenas. 
 
Paragrafo terceiro: nenhuma indenização ou valor adicional será devido pela empresa, 

em caso de não aproveitamento do empregado na função almejada, ficando, por outro 
lado, esta defesa de usar o período de treinamento mais que uma vez com o mesmo 

empregado. 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
13º Salário  

 
 
CLÁUSULA NONA - 13º SALÁRIO  
 
 

As empresas pagarão o 13° salário do ano corrente conforme a lei vigente. 

 
Adicional de Hora-Extra  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - HORAS EXTRAS  
 
 

As horas extras serão pagas com acréscimo de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da 

hora normal, que será calculada com base no piso salarial, acrescido dos adicionais de 
risco profissional e de produtividade. Caso haja incidência dos percentuais de adicional 
noturno, periculosidade ou insalubridade, os mesmos serão acrescidos ao piso salarial 
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para efeito do cálculo. 

  
Parágrafo Primeiro – O trabalho efetuado nos dias destinados ao repouso, se não 
compensado, será pago em dobro, na forma do art. 9º da Lei nº. 605/49. 

  
Parágrafo Segundo - As faltas não justificadas ao trabalho não serão descontadas das 

horas extras trabalhadas, porém o funcionário perderá o repouso semanal remunerado na 
forma da lei. 
 

Adicional Noturno  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL NOTURNO  
 
 

O trabalho no horário de 22h às 5h será pago com o adicional de 25% (vinte e cinco por 
cento) sobre o valor da hora normal, que será calculada com base no salário base, 

acrescido dos adicionais de risco profissional e de produtividade. Caso haja incidência dos 
percentuais de adicional noturno, periculosidade ou insalubridade, os mesmos serão 
acrescidos ao piso salarial para efeito do cálculo. 

  
Parágrafo Primeiro – Na jornada 12x36, por se tratar de jornada compensatória, o 

trabalho das 22h às 5h terá como base de cálculo, para efeito de apuração do horário 
extraordinário, a hora diurna, que é de 60 (sessenta) minutos, isto é, serão pagas 07 
(sete) horas, e o adicional noturno não será prorrogado para as horas posteriores ao 

trabalho noturno, em contrapartida, todos os trabalhadores em jornada 12x36, com ou 
sem trabalho noturno, receberão um prêmio mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

conforme previsto no parágrafo quarto da Cláusula Vigésima Sexta. 
  
Parágrafo Segundo – Nas demais jornadas, o trabalho das 22h às 5h, terá como base de 

cálculo, a hora noturna, que é de 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta segundos), 
sendo pago o adicional noturno sobre 08 (oito) horas diárias. 
 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TÍQUETE ALIMENTAÇÃO  
 
 

As empresas concederão mensalmente, para fins de refeição, a todo o 
empregado que labora na função de vigilante de posto e que não estiver 
pela Previdência Social, de Licença Remunerada ou não Remunerada, de 
férias ou de atestado médico, tíquete alimentação no valor de R$ 19,65 
(dezenove reais e sessenta e cinco centavos) correspondente a um 
aumento de 15,32% (quinze vírgula trinta e dois por cento) em relação 
ao último valor do tíquete alimentação de 2018, correspondente a um 
aumento de 8% (oito por cento) também em relação ao tíquete 
alimetnação de 2017, por dia efetivamente trabalhado, com os custos na 
forma estabelecida no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador. 

  

Parágrafo Primeiro -  Para os empregados administrativos que recebam 
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tíquete alimentação, o aumento nos referidos tíquetes será de 3,43% 
(três vírgula quarenta e três por cento), com os custos também na forma 
estabelecida no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador. 

  

Parágrafo Segundo - Não haverá a concessão dos benefícios constantes 
nesta cláusula nos contratos de prestação de serviço onde haja o 
fornecimento do vale alimentação por deliberação autônoma do próprio 
contratante, exceto nos casos em que o benefício for concedido em valor 
menor ao estabelecido na cláusula, hipótese na qual haverá a devida 
complementação. 
  
Parágrafo Terceiro - No que se refere aos benefícios de tíquete 
alimentação previsto para os vigilantes de postos e administrativos, fica 
estabelecido que tais benefícios serão instituídos sobre o sistema da 
contrapartida, sendo 80% da despesa custeada pelo empregador e 20% 
pelos empregados. 

  

Parágrafo Quarto -As diferenças em relação ao aumento do tíquete 
alimentação de vigilantes de posto e pessoal administrativo relativas aos 
meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2019, serão pagas da seguinte 
forma: a diferença de Janeiro/2019 e 50% da diferença de 
Fevereiro/2019 serão pagas juntamente com o tíquete do mês de 
Abril/2019 e os outros 50% da diferença de Fevereiro/2019 e a diferença 
de Março/2019 serão pagas juntamente com o tíquete do mês de 
Maio/2019, se a presente Convenção for homologada pelo órgão 
responsável até o dia 10 de março de 2019, no caso da homologação ser 
posterior a esta data, os pagamentos serão juntos com os tíquetes dos 
dois meses subsequentes a homologação. 

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE TRANSPORTE  
 
 

As empresas forneceram vales transportes correspondentes aos dias efetivamente 
trabalhados, como previstos na Lei nº. 7.418/85 ou disponibilizarão condução própria. 
 

Parágrafo Primeiro - Se houver entrega antecipada e o emprego por algum motivo não 
comparecer ao trabalho, o valor correspondente será deduzido do salário. 

 
Parágrafo Segundo – A ajuda de custo em dinheiro como ressarcimento das despesas 
de deslocamento trabalho e retorno, será indenizatória, ficando proibido a empresa 

considerar no pagamento do salário ou descontar como retribuição do trabalho, não 
integrando o salário conforme previsão do parágrafo segundo do art. 458 da CLT, sendo 

aplicável o art. 214, I e §9º, V, alínea “m” do Decreto nº. 3.048/99. 
 

Auxílio Morte/Funeral  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUXÍLIO MORTE/FUNERAL  
 
 

Em caso de morte do empregado no serviço à empresa arcará com as despesas funerárias 

até o montante de 02 (dois) salários base da categoria. 
 

Outros Auxílios  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ASSIDUIDADE  
 
 

O empregado abrangido por esta convenção que em seu período aquisitivo de férias tenha 

efetivamente trabalhado, isto é, não tenha faltado ao serviço sem justificativa legal, a 
exemplo de licença médica, receberá quando da concessão das referidas férias, um abono, 

nos termos do art. 144 da CLT, correspondente a R$ 103,43 (cem e três reais vírgula 
quarenta e três centavos), o qual, nos termos do referido artigo e da alínea “e” do art. 28 
da Lei n°. 8212/91, não terá natureza salarial e não integrará o salário de contribuição, 

mesmo de forma indireta, não repercutindo por isso em nenhum título trabalhista, 
inclusive FGTS e recolhimento previdenciário. 

  
Parágrafo Único– Observada as condições da presente cláusula, o abono será devido de 

forma proporcional aos funcionários que forem demitidos sem justa causa ou pedirem 
demissão antes de completar o período aquisitivo. 
 

Empréstimos  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - EMPRÉSTIMOS  
 
 

As empresas descontarão até 30% do salário de seus empregados que autorizarem por 
escrito e colocarão a disposição do sindicato obreiro ou em favor de que este indicar, 
através da competente cessão de crédito, os valores referentes a convênios firmados com 

terceiros, tanto a nível assistencial, bem como, de formação e qualificação profissional. 

Parágrafo Único – As empresas repassarão ao sindicato obreiro ou a quem este indicar 
na forma do caput, os valores correspondentes ao desconto até o 10º (décimo) dia do mês 
subseqüente. A retenção indevida destes valores por qualquer empresa caracteriza 

apropriação indébita. 

 
 

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Normas para Admissão/Contratação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - EXIGÊNCIA REGISTRO PROFISSIONAL (DELESP/SR/DPF/AL)  
 
 

Na contratação de novos vigilantes serão admitidos, apenas, aqueles que estejam 
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habilitados através do competente registro profissional realizado pela DELESP/SR/DPF/AL. 

 
Parágrafo Único - As empresas se obrigam a fazer o registro profissional na 
DELESP/SR/DPF/AL de seus empregados vigilantes, sem qualquer ônus para os mesmos. 
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CARTA DE APRESENTAÇÃO  
 
 

As empresas fornecerão carta de apresentação a seus empregados demitidos, salvo 

quando houver “justa causa”. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DESLOCAMENTO PARA EMPREGADO DEMITIDO  
 
 

Havendo dispensa sem justa causa, as empresas ficam obrigadas a arcar com o 
deslocamento do empregado do Município onde presta serviço, até o Município onde está 

sediada a empresa, para que aquele possa receber suas verbas trabalhistas, que deverão 
ser pagas em espécie até às 17 (dezessete) horas do dia previsto. 
 

Mão-de-Obra Temporária/Terceirização  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - CONTRATO TEMPORÁRIO  
 
 

Poderá ser celebrado contrato temporário de trabalho de que trata o artigo 443 da CLT, e 
de acordo com o que dispõe a Lei nº. 9.601/1998, que será formalizado através de acordo 

coletivo firmado entre o Sindicato profissional e a Empresa interessada, com a anuência 
dos empregados quando se tratar de casos emergenciais ou excepcionais. 
 

Estágio/Aprendizagem  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - JOVEM APRENDIZ  
 
 

Por ser a atividade de vigilância patrimonial uma atividade perigosa 
conforme prevê o inciso II, do art. 193 da CLT, fica limitado ao pessoal 
administrativo das empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de 
Trabalho, inclusive para fins de cálculo do percentual, o cumprimento do 
arts. 429 e seguintes da CLT e de suas respectivas normas 
regulamentadoras, com relação à admissão de jovens aprendizes. 

Parágrafo Único - Fica facultado a empresa, depois de submeter a Polícia 
Federal, conforme Lei nº. 7.102/83 e Portaria/DPF nº. 387/2007, a 
contração de jovem aprendiz que comprove estar em curso de formação 
de vigilante reconhecido para Polícia Federal. Frise-se que a contratação 
deste não implicará no seu aproveitamento em outras funções, porque 
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mais de 99%( noventa e nove por cento) dos empregados das empresas 
abrangidas por esta convenção são vigilantes. 

 
Portadores de necessidades especiais  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRATAÇÃO DE PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS - CONDIÇÕES  
 
 

Fica limitado ao pessoal administrativo das empresas abrangidas por esta Convenção 

Coletiva de Trabalho,o cumprimento do art. 93 da Lei nº. 8.213/91 e arts. 136 a 141 do 
Dec. nº. 3048/99, com relação à admissão de pessoa portadora de deficiência física 

habilitada ou reabilitada. Toma-se como parâmetro para a presente delimitação o que 
ocorre na contratação de policiais, vide art. 37 da Constituição da República, tendo em 
vista o vigilante, como atividade privada de segurança, também tem a função legal de 

inibir ou proibir ação delituosa com o uso de arma, de fogo ou branca, além de receber 
treinamento para defesa pessoal, de patrimônio e de pessoas, por isso, necessita estar 

com a plenitude de suas capacidades física e mental. 
  
Parágrafo Único - Fica facultado a empresa, depois de submeter a Polícia Federal, 

conforme Lei nº. 7.102/83 e Portaria/DPF nº. 387/2007, a contratação de portador de 
deficiência física que comprove ter curso de formação de vigilante e porte Certificado 

Individual de Reabilitação ou Habilitação expedido pelo INSS que indique expressamente 
que está capacitado profissionalmente para exercer a função de vigilante (arts. 140 e 141 
do Decreto nº. 3048/99). Frise-se que a contratação deste não implicará no seu 

aproveitamento em outras funções, porque mais de 99%( noventa e nove por cento) dos 
empregados das empresas abrangidas por esta convenção são vigilantes. 
 

Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - VIGILANTE DE SEGURANÇA PESSOAL  
 
 

O vigilante que trabalhar na ativiade de segurança pessoal terá acrescida uma gratificação 
indenizatória no percentual de 30% (trinta por cento) a sua remuneração profissional, exerça 
esta função de forma temporária ou permanente. 

Parágrafo primeiro - A função de segurança pessoal pode ser remunerada por hora 
trabalhada, sendo previsto um mínimo de 08 (oito) horas, ou por dia trabalhado, com jornada 
mínima de 08 (oito) horas e máxima de 12 (doze) horas. 

Parágrafo segundo - O vigilante que deixar a função de segurança pessoal para retornar a 
função de vigilante de posto, automaticamente perderá a gratificação desta cláusula, a qual 
será excluída de seus vencimentos. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - SEGURANÇA DE EVENTOS  
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O vigilante de posto que fizer parte do quadro da empresa quando for realizar atividade de 
vigilância de eventos será pago por meio de gratificação por hora trabalhada na ordem de R$ 
12,25 (doze reais vírgula vinte e cinco centavos), com um mínimo de 06 (horas) e um máximo 
de 12 (doze horas), também será fornecido um lanche (composto por sanduíche misto, uma 
fruta e uma bebida não alcoólica), bem como o pagamento pode ser efetuado ao vigilante até 
24 (vinte e quatro) horas após a realização do serviço ou, para os vigilantes do quadro da 
empresa, o pagamento será juntamente com o salário do primeiro mês subsequente possível. 

Cláusula primeira - O vigilante com curso de formação, com a reciclagem em dia e com a 
CNV válida que não fizer parte do quadro da empresa poderá ser contratado espeficicamente 
para a atividade de vigilância de eventos, sendo pago por meio de gratificação por hora 
trabalhada na ordem de R$ 12,25 (doze reais vírgula vinte e cinco centavos), com um mínimo 
de 06 (horas) e um máximo de 12 (doze horas), também será fornecido um lanche (composto 
por sanduíche misto, uma fruta e uma bebida não alcoólica), bem como o pagamento deve ser 
efetuado ao vigilante até 24 (vinte e quatro) horas após a realização do serviço. 

Cláusula segunda -Os Sindicatos Obreiro e Patronal deverão fiscalizar os eventos para 
garantir o cumprimento desta Convenção junto às empresas e aos vigilantes que estejam 
participando desta atividade. 

Cláusula terceira - As empresas podem consultar o "banco de dados" do Sindicato Obreiro 
na contratação de vigilantes de fora do quadro para a atividade de vigilância de eventos. 

 
 

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

Qualificação/Formação Profissional  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
 
 

O vigilante só poderá ser demitido sem justa causa se estiver com o curso de formação, 
extensão em transporte de valores ou a respectiva reciclagem, conforme o caso, dentro de 
seu prazo de validade, ressalvado disposto no parágrafo primeiro da presente cláusula. 

  
Parágrafo Primeiro – Poderá, entretanto, a empresa, caso os cursos mencionados acima 

estejam vencidos, demitir o vigilante e indenizá-lo com o valor correspondente ao que 
seria pago, à título de reciclagem, em escola devidamente autorizada a funcionar. 
  

Parágrafo Segundo - Sempre que os empregadores exigirem a participação de 
empregados em cursos de reciclagem e formação, estes ficarão dispensados de suas 

atividades durante o tempo de duração do curso, como também, serão fornecidos pelos 
respectivos empregadores, transporte, hospedagem e alimentação. 
  

Parágrafo Terceiro – As empresas promoverão cursos de qualificação profissional para 
os empregados que, em virtude da natureza de sua função, necessitem desses 

conhecimentos. 
 

Políticas de Manutenção do Emprego  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - SUBSTITUIÇÃO DE EMPRESAS  
 
 

Quando houver substituição empresarial na execução de um contrato, os empregados da 
empresa serão mantidos, salvo impossibilidade empresarial, do contratante/ cliente ou 

desinteresse do trabalhador, comprovado perante o sindicato profissional. 
 

 
Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Duração e Horário  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DURAÇÃO E HORÁRIO  
 
 

Na jornada de trabalho mensal, em virtude do repouso remunerado, serão adotadas 220 

(duzentos e vinte) horas como divisor para efeito de cálculo, sendo considerado como hora 
extra o que exceder de 192 (cento e noventa e duas) horas efetivamente trabalhadas. 
 

Parágrafo Único - Em caso de falta motivada por doença, devidamente comprovada por 
atestado médico, o tempo de dispensa médica não será descontado da soma dos dias 

trabalhados, para efeito exclusivo desta cláusula. Neste caso, as excedentes a 192 (cento 
e noventa e duas) horas mensais efetivamente trabalhadas ou abonadas por atestado 
médico, serão consideradas como horas extras e remuneradas conforme cláusula desta 

Convenção Coletiva de Trabalho. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - JORNADA 12 X 36  
 
 

Poderá ser adotada a jornada de 12 (doze) horas ininterruptas de trabalho, desde que 

sejam concedidas, posteriormente, 36 (trinta e seis) horas de repouso. 
  
Parágrafo Primeiro – Ao empregado que trabalha na jornada 12 (doze) x 36 (trinta e 

seis), por se tratar de jornada compensatória, não é devido o pagamento em dobro pelo 
trabalho em dias de domingos e feriados, a partir desta Convenção, segundo determina o 

art. 59-A, parágrafo único, da CLT. 
  
Parágrafo Segundo – Na jornada 12 (doze) x 36 (trinta e seis), quando as empresas 

exigirem que o empregado cumpra o aviso prévio trabalhando, os mesmos trabalharão 
apenas 13 (treze) dias, ou seja, 156 (cento e cinqüenta e seis) horas de trabalho. 

  
Parágrafo Terceiro – Poderá a empresa alterar a jornada de trabalho dos funcionários 

sujeitos a jornada de 12 x 36 para 8 horas diárias (44 horas semanais), observando entre 
as jornadas um lapso temporal de 07 dias na mesma jornada. 
  

Parágrafo Quarto - As empresas pagarão a todos os trabalhadores em jornada 12x36, 
com ou sem trabalho noturno, um prêmio mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - JORNADA 8 HORAS  
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Poderá ser adotada a jornada de 08 (oito) horas ininterruptas de trabalho. 

 
Parágrafo Primeiro – A empresa que adotar a escala de serviço de que trata esta 
cláusula, deverá indenizar o intervalo para repouso ou alimentação na forma da cláusula 

de compensação de intervalo intrajornada ou compensar as horas de repouso ou 
alimentação não concedidas durante a jornada semanal com mais uma folga na semana. 

 
Parágrafo Segundo – Na opção por mais uma folga semanal, os períodos de repouso ou 
alimentação não concedidos durante a jornada semanal não serão indenizados, 

entendendo-se, assim, que mais uma folga semanal, compensa as horas de repouso ou 
alimentação suprimidas na semana. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - JORNADA 8 HORAS E 48 MINUTOS  
 
 

Visando o aumento nos níveis de emprego, adequando as jornadas de trabalho as 
peculiaridades dos serviços, desde que não traga prejuízo ao funcionário, fica 
expressamente permitida a adoção da jornada de 8h e 48m (oito horas e quarenta e oito 

minutos) ininterruptas de trabalho, onde o intervalo para repouso e alimentação deverá 
ser obrigatoriamente indenizado de acordo com a cláusula de compensação de intervalo 
intrajornada 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DE JORNADA  
 
 

Poderá a empresa alternar as jornadas de trabalho da maneira que melhor lhe convier, 
observando, porém, entre a utilização de uma jornada e de outra, o interregno de 07 dias 
na mesma jornada. 
 

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - COMPENSAÇÃO INTERVALO INTRAJORNADA  
 

 
Caso não haja concessão do intervalo para repouso e alimentação ou a concessão seja 
parcial, o empregador ficará obrigado a indenizar em dinheiro, o período de 01 (uma) 

hora ou fração desta com acréscimo de 60 % (sessenta por cento) sobre o valor da hora 
normal de trabalho, acrescidos dos respectivos adicionais se for o caso, conforme a Lei 

nº. 8.923/94  
 
Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula também será aplicado quando da 

ocorrência das demais jornadas estabelecidas nesta Convenção Coletiva. 
 

Parágrafo Segundo – A presente regra se aplica a partir desta Convenção em diante, 
ficam como quitadas os pagamentos anteriores feitos com tíquete alimentação. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA  
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Visando à preservação dos níveis de empregos poderá ser instituído o “sistema de 

compensação de jornadas e horas de trabalho”, nos termos do art. 59 da CLT, 
estabelecendo-se, desde logo, que serão consideradas as horas trabalhadas e as 
compensadas com a mesma paridade (uma por uma), ficando a operacionalidade e o 

controle para serem definidos através de Acordo Coletivo de Trabalho entre o Sindicato 
Obreiro e a Empresa Interessada, ressalvando-se o disposto na cláusula de Duração e 

Horário. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - COMPENSAÇÃO DOBRA  
 
 

O empregado que dobrar no serviço, terá folga no dia subsequente, sem prejuízo de sua 

folga normal e de seus salários, além de contar com as refeições. 
 

Intervalos para Descanso  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - INTERVALO PARA DESCANSO EM BANCOS  
 
 

Fica autorizado aos vigilantes que trabalham em postos de serviços onde 
os mesmos permanecem em pé, durante todo o expediente bancário 
aberto ao público, a cada 03 (três) horas de trabalho, desde que seja do 
seu interesse, um período de 15 (quinze) minutos sentados, sem que 
haja afastamento do posto ou local de serviço e de suas 
responsabilidades, observados os dispositivos  legais de proteção do 
trabalho atinente a matéria. 

Parágrafo Primeiro - Para os vigilantes que trabalham em instituições 
financeiras poderá ser exigido que o mesmo permaneça prestando serviço 
em pé, durante todo o expediente bancário aberto ao público, conforme 
previsto no caput desta cláusula, porém, fora do expediente bancário 
aberto ao público, será assegurado ao vigilante, a cada 01 (uma) hora de 
trabalho, 15 (quinze) minutos de prestação de serviço sentado. 

  

  

Parágrafo Segundo – Cabe ao vigilante exigir e ao sindicato obreiro 
fiscalizar, em cada tomador de serviço, o cumprimento do disposto na 
presente cláusula, sendo único ônus das empresas o envio de 
correspondência protocolada ao tomador de serviço alertando para seu 
cumprimento. 
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Parágrafo Terceiro – Em nenhuma hipótese poderá ser atribuída 
qualquer responsabilidade as empresas empregadoras dos vigilantes pelo 
descumprimento da presente cláusula. 

  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - INTERVALO PARA ALMOÇO EM BANCOS  
 
 

Salva acordo coletiva específico que disponha de forma diversa, o intervalo para 
almoço dos empregados deverá ocorrer entre o período das 11h (onze horas) e 
14h30 (quatorze horas e trinta minutos), ficando proibido a concessão do Intervalo 
para almoço antes e após esse horário. 

 
Controle da Jornada  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - CONTROLE DE JORNADA/CARTÃO  
 
 

As empresas poderão utilizar, para registro de jornadas de trabalho de seus 
empregados, papeleta de serviço externo, cartão ponto, livro ponto, cartão 

magnético, sistema eletrônico de controle de ponto. Facultado, também, a 
utilização do registrador eletrônico de ponto, sistemas alternativos de controle da 

jornada de trabalho, ou sistemas alternativos eletrônicos de controle de jornada de 
trabalho, inclusive por meio de rádio transmissor, estas últimas possibilidades 

conforme previsto pelas Portaria nº 1.510, de 21 de agosto de 2009 e Portaria n.º 
373, de 25 de fevereiro de 2011, ambas do Ministério do Trabalho servindo a 

presente cláusula como expressa autorização para adotá-los. 

ParágrafoPrimeiro - Nos casos de controle eletrônico de Jornadas, os 

trabalhadores têm garantido o acesso aos dados constantes no seu controle de 
jornada. 

Parágrafo Segundo - As empresas que não fornecerem os dados previstos no 

parágrafo anterior, no prazo de 15 dias, estarão sujeitas a multa de 20% (vinte 
por cento) do salário base, revertida ao trabalhador solicitante. 

Parágrafo Terceiro- Fica assegurada a permissão de uso de controle de jornada 
por meio físico. 

 
Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ESTUDANTES  
 
 

As empresas facilitarão, obedecendo a suas disponibilidades, ao empregado estudante, o 
horário de acesso às aulas, bem como poderão ser aceitas as justificativas para suas 

faltas, quando for submetido a provas escolares ou vestibulares, situação que deverá ser 
comprovada junto à empresa com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 
 

Outras disposições sobre jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - PROIBIÇÃO DE JORNADA  
 
 

É proibido o funcionário trabalhar nas jornadas 12x12 e 12x24. 
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Condições de Ambiente de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO  
 
 

As empresas se obrigam a dar condições mínimas de trabalho, tais como: água potável e 

abrigo, como também local adequado para alimentação e guarda de uniformes. 
 
Parágrafo Primeiro – Os vigilantes, que se encontrarem de plantão na sede da empresa 

(reserva), terão os seguintes direitos: 1) Transporte até o posto onde irá cobrir a falta do 
outro sem ônus para o mesmo; 2) Instalações para refeições e guarda de vestuários. 

 
Parágrafo Segundo – Os vigilantes, que iniciarem suas atividades após as 0h e as 
concluírem antes das 5h da manhã do mesmo dia, terão transporte gratuito, fornecido 

pelas empresas, para a locomoção aos seus postos de serviços ou residências, salvo se, 
comprovadamente existir meio de transporte coletivo que atenda às necessidades de 

locomoção dos mesmos. 
 

Equipamentos de Segurança  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA  
 
 

Serão fornecidos coletes à prova de balas, a todos os componentes da vigilância de posto, 

conforme as portarias e leis vigentes.  
  

Parágrafo Único– As empresas incluirão nas propostas comerciais os custos referentes 
ao cumprimento da Portaria nº. 3.233/12-DG/DPF e da Portaria nº. 191/2006-MTE 
relativamente aos coletes à prova de balas. 
 

Uniforme  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - FORNECIMENTO DE UNIFORME  
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As empresas que exigirem o uso de uniformes para os seus empregados serão obrigadas a 

fornecê-los na proporção de: 02 (duas) calças, 02 (duas) camisas, 01 (um) par de 
calçados, sendo 01 (uma) calça e 01 (uma) camisa a cada seis meses, 01 (um) par de 

calçados anualmente, entendendo-se que a responsabilidade pela conservação do 
uniforme é do empregado e, seu uso, é restrito e exclusivo durante o serviço, ficando o 

empregado passível de punição caso descumpra o disposto nesta Cláusula. 
 

Manutenção de Máquinas e Equipamentos  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - REVISÃO DE ARMAS  
 
 

As empresas se obrigam a fazer a revisão de suas armas e munições a cada período de 06 

(seis) meses. 
 

Aceitação de Atestados Médicos  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS 
E PSICOLÓGICOS  
 
 

Assegura-se eficácia aos atestados médicos, odontológicos e psicológicos fornecidos por 
profissionais do Sindicato, respeitado o serviço médico da empresa, desde que 

apresentados nas 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes, pelo titular ou familiares, 
quando aquele tiver impossibilitado de se locomover. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - INTERNAÇÃO CÔNJUGES, FILHOS E PAIS  
 
 

O empregado não sofrerá prejuízo salarial quando faltar ao serviço para internação 
hospitalar do cônjuge, filhos e pais, desde que, devidamente comprovado o ato de 
internação, não podendo as faltas exceder o limite de 01 (um) dia. 
 

 
Relações Sindicais  

 
Garantias a Diretores Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS  
 
 

O Diretor Presidente do Sindicato e outros 03 (três) membros da Diretoria Executiva, 
respeitada a quantidade de 01 (um) por empresa, serão liberados com ônus total, salário-

base e seus adicionais de risco profissional e produtividade, para as empresas com as 
quais os mesmos tenham vínculo empregatício, ressalvando-se aquelas que já sofrem 

ônus com liberação de dirigentes sindicais, as quais não serão novamente oneradas. 
 
Parágrafo Primeiro – As empresas que possuírem quadro acima de 150 (cento e 

cinqüenta) empregados comprometem-se a liberar um diretor para o sindicato obreiro, 
com ônus total para as mesmas, ressalvadas aquelas que já sofrem ônus com a liberação 
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de dirigentes sindicais, as quais não serão novamente oneradas. 

 
Parágrafo Segundo – O Sindicato obreiro indicará à empresa, cujo quadro de 
empregados o Diretor pertencer, em nome de quem será feita à liberação de que trata 

esta cláusula. 
 

Parágrafo Terceiro – O Diretor liberado ficará a serviço do Sindicato obreiro, podendo o 
mesmo devolvê-lo à empresa, caso não necessite mais de sua liberação. 
 

Parágrafo Quarto - Caso não exista diretores sindicais nos quadros efetivos de algumas 
dessas empresas, estas se comprometem a liberar um empregado vigilante, que será 

escolhido pelo Sindicato obreiro, com ônus total para as mesmas, para que estes, 
investidos na qualidade de Delegados Sindicais Convencionados, a disposição de sua 

entidade de classe, participem de atividades em prol da defesa e melhoria da categoria. O 
mandato dos Delegados previstos neste parágrafo começa a fluir na data de assinatura do 
termo de liberação do empregado, pela empresa, e encerra com o término da vigência 

desta Convenção. 
 

Parágrafo Quinto – Os Vigilantes liberados, na forma do parágrafo quarto, gozarão de 
estabilidade no emprego restrita ao seu mandato, ficando a disposição do Sindicato 
obreiro, podendo o mesmo devolvê-lo a empresa empregadora, ocasião em que os 

mesmos perderão a estabilidade prevista neste parágrafo. 
  

Parágrafo Sexto - Os diretores sindicais não beneficiados com o disposto nos Parágrafos 
anteriores, na proporção de 01 (um) por empresa, poderão ausentar-se do serviço para 

participar de cursos, encontros e reuniões, observando o limite de 01 (um) dia por 
bimestre na vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho, sem prejuízo do salário 
no período de ausência, desde que haja comunicado dirigido pelo Sindicato obreiro à 

empresa com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 
 

Acesso a Informações da Empresa  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - RELAÇÃO SINDICALIZADOS  
 
 

As empresas fornecerão todo mês a relação de empregados que contribuem com as 
mensalidades sindicais. 
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL OBREIRO  
 
 

As empresas descontarão do salário–base dos seus empregados associados ao 
SindVigilantes ou não, nas datas aqui indicadas, a importância equivalente a 3,0% (três 
por cento) sobre o piso salarial acrescido dos adicionais de periculosidade e de 

produtividade, em duas parcelas de 1,5% (um vírgula cinco por cento) nos 1º (primeiro) e 
4º (quarto) meses posteriores a homologação da presente CCT (com pagamento junto 

com o salário do mês respectivo) do corrente ano, a título de contribuição negocial 
autorizada em assembléia geral, para os custos decorrentes das mobilizações da 
categoria, elaboração, implementação e divulgação deste instrumento coletivo de 

trabalho, que será revertida em favor do Sindicato profissional até o 10º dia do mês 
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subsequente. 
  

Parágrafo Único  Fica ressalvado, aos não associados, o prazo de 20 (vinte) dias, 

contados a partir do desconto realizado, perante as empresas, o direito de oposição 
individual por escrito e dirigida ao sindicato laboral, sendo que no caso do desconto já ter 
sido realizado, o sindicato beneficiário deve restituir em até 10 (dez) dias, o valor 

descontado do trabalhador. Cumpre destacar que é de inteira responsabilidade do 
Sindicato Profissional beneficiário o presente desconto, inclusive perante órgãos 

administrativos e/ou judiciais 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL  
 
 

Será cobrada, pelo Sindicato Patronal, a cada Empregador abrangido por esta Convenção, 

no primeiro mês de sua vigência, uma taxa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais), a título de contribuição para os custos decorrentes da elaboração, implantação e 
divulgação da Convenção Coletiva, bem outros que tratem de matérias correlatas. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL  
 
 

As empresas de segurança privada do Estado de Alagoas deverão recolher a contribuição 
confederativa patronal, consoante inciso IV, do artigo 8°, da Constituição Federal, no valor 

vinculado ao porte da empresa e calculado pelo resultado da multiplicação da quantidade 
de vigilantes existentes em janeiro de 2019, atestado pela ficha de atualização 

encaminhada ao DPF, por R$ 5,00 (cinco reais). 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL  
 
 

As empresas de segurança privada remeterão ao sindicato patronal, no prazo de 30 
(trinta) dias após o mês de referência da contribuição a cópia da guia de recolhimento de 

contribuição sindical, GRCS quitada. 
  

Parágrafo Primeiro – O sindicato patronal encaminhará ao Ministério do Trabalho a 
relação das empresas que não comprovaram recolhimento da contribuição sindical através 
do encaminhamento da cópia da guia GRCS, até o 15° dia útil do mês subsequente ao 

vencimento. 
  

Parágrafo Segundo – Na falta de pagamento da contribuição sindical será promovida a 
devida cobrança judicial. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA OBREIRO  
 
 

As empresas descontarão mensalmente do salário base, do risco profissional e da 
produtividade dos empregados associados, que autorizarem, o percentual de 3% (três por 
cento), a título de contribuições associativas, que serão revertidas em favor do sindicato 

profissional até o 10º dia do mês subseqüente. 
  

Parágrafo Primeiro – O recolhimento de que trata esta Cláusula, será feito deduas 
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formas: (a) mediante depósito bancário identificado em conta da entidade dos 

trabalhadores; (b) através de boletos bancários, e será protestado após 05 (cinco) dias do 
vencimento, caso não haja pagamento. 
  

Parágrafo Segundo – Vencido o boleto bancário, serão acrescidos ao principal multa de 
2% (dois por cento) e correção monetária, sem prejuízo do protesto de que trata o 

parágrafo anterior. 
  
Parágrafo Terceiro – As empresas deverão, obrigatoriamente, fornecer, até o 7º 

(sétimo) dia útil de cada mês, a relação de empregados que contribuem com as 
mensalidades associativas, bem como, o valor total das efetivas contribuições para o 

preenchimento dos boletos de que trata esta Cláusula. 
  

Parágrafo Quarto – Caso a empresa não forneça a relação de que trata o parágrafo 
anterior, os boletos serão emitidos com valor igual ao do último mês em que efetivamente 
tenha sido recolhida aos cofres do sindicato obreiro a contribuição associativa, sendo os 

ajustes a menor ou a maior efetuados no mês subseqüente.  
 

 
Disposições Gerais  

 
Regras para a Negociação  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - NECESSIDADE DE REGISTRO NA SRT/AL DOS 
ACORDOS COLETIVOS  
 
 

Os acordos coletivos celebrados entre o Sindicato Obreiro e qualquer uma das empresas 
abrangidas por esta convenção, somente terão validade se forem devidamente registrados 

perante a Superintendência Regional do Trabalho em Alagoas (SRT/AL). 
 

Mecanismos de Solução de Conflitos  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - MECANISMO PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS  
 
 

O sindicato profissional e as empresas, sempre que possível, buscarão uma solução 

administrativa antes de promover ação judicial, estabelecendo-se o prazo de 10 (dez) 
dias, contados da data do recebimento do pleito pela parte acionada, para conclusão das 

negociações. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA E SEU REGIMENTO  
 
 

Pela presente, fica convencionada a criação, instalação e funcionamento da COMISSÃO DE 
CONCILIAÇÃO PRÉVIA nos termos da Lei n° 9.958/2000 no prazo de 120 (cento e vinte), a contar da 
homologação da presente. 

Parágrafo Primeiro - O Regimento da preesente COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA (CCP) 
FIRMADA ENTRE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA NO 
ESTADO DE AL E SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS 
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será criado, de comum acordo entre estes sindicatos, no prazo acima assinalado, tendo como base as 
regras já adotadas nas CCTs anteriores. 

Parágrafo Segundo - A partir da efetiva instalação da CCP, os membros indicados pelo Sindicato 
Profissional, titular e suplente, gozarão de estabilidade, nos termos do disposto no art. 625-B, § 1º da CLT, e 
terão mandatos de 01 (um) ano, podendo ser reconduzidos ao término, mediante simples troca de 
correspondência entre os sindicatos acordantes, onde conste a recondução. 

 
Aplicação do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - MANUTENÇÃO INSTRUMENTO COLETIVO  
 
 

Na próxima data-base serão mantidas as condições da presente Convenção Coletiva de 
Trabalho até o final das negociações. 
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO  
 
 

 
Fica convencionado que os empregadores, da categoria abrangida por esta convenção, 

irregulares perante a DPF, em atraso com o recolhimento do FGTS ao órgão gestor (CEF), 
com o recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao INSS, com o recolhimento das 
Contribuições Sindicais, que descumprirem qualquer Cláusula desta Convenção ou ainda 

aqueles que atrasarem o pagamento dos salários de seus empregados, perderão o direito 
de gozo dos benefícios das cláusulas de Duração e Horário, Jornada de 

12x36, Compensação do Intervalo Intrajornada, Jornada de 8 horas e Jornada de  8h e 
48m desta, bem como de seus respectivos parágrafos, no mês subseqüente ao da 
constatação do fato. 

 
Parágrafo Único – A cominação prevista nesta Cláusula será aplicada através de 

correspondência assinada pelos Presidentes dos Sindicatos signatários da presente, 
diretamente ao Empregador infrator, da qual caberá recurso para aqueles, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, se fundamentado, unicamente, em documentação que comprove o não 

cometimento da infração. Não havendo resposta no prazo ou na falta da apresentação dos 
documentos necessários a defesa, passará a cominação a valer na sua plenitude. 
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - REGISTRO CTPS  
 
 

Fica proibida outra denominação no registro da CTPS que não seja a de vigilante, 
conforme Lei nº. 7.102/83. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - ASSISTÊNCIA MÉDICA, JURÍDICA E PSICOLÓGICA  
 
 

As empresas prestarão assistência médica, jurídica e psicológica aos seus empregados 
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regidos por esta convenção: 1) Quando, em razão do desempenho de suas funções, incidir 

na prática de atos que levem a responder Inquérito Policial ou Ação Penal, desde que fique 
provado que o mesmo agiu em cumprimento do dever profissional; 2) Nos casos de 
assalto a carros–forte ou a postos de serviços. 

 
Parágrafo Único – O retorno do empregado ao trabalho será precedido de avaliação 

médico-psicológica. 
 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - DIA DO VIGILANTE  
 
 

Será considerado 20 (vinte) de junho como sendo o dia do vigilante. 
 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - REGULARIDADE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 
(LICITAÇÃO)  
 
 

Visando garantir o direito dos trabalhadores, e em respeito ao art. 607 da CLT, as 

empresas são obrigadas a apresentar para a participação em licitação e ou assinatura de 
contrato, Certidões de Regularidade, expedidas por ambos os sindicatos covenentes, 
comprovando que cumpriram o disposto no art. 578 e seguintes da CLT e nesta avença, 

com relação ao recolhimento de contribuições obrigatórias para toda a categoria. 
 

Parágrafo Primeiro – O cumprimento desta cláusula aplica-se á participação das 
Licitações Públicas nas modalidades de Concorrência, Tomadas de preços, Cartas-Convites 

e Pregão, promovidas no estado de Alagoas, nas quais as concorrentes deverão 
apresentar ao órgão ou entidade, Certidão/Declaração de estarem adimplentes com as 
obrigações pactuadas neste instrumento coletivo e na legislação, devendo o Sindicato 

Patronal e  Profissional, expedirem as respectivas Certidões/Declarações, as quais serão 
assinadas pelos presidentes dos respectivos sindicatos. 

 
Parágrafo Segundo - Os sindicatos Patronal e Laboral expedirão a Certidão/Declaração 
de que trata esta cláusula, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a solicitação 

formal do documento, desde que esteja a empresa regular com as obrigações abaixo 
enumeradas: a) Recolhimento de todas as contribuições aqui inseridas e previstas na lei; 

b) Certificado de seguro pago, do mês correspondente.  
 
Parágrafo Terceiro - A falta de certidão que trata este dispositivo ou a sua apresentação 

comprazo de validade vencido - que será de 30 (trinta) dias – permitirá às demais 
empresas concorrentes ou mesmo às entidades pactuantes, impugnarem o procedimento 

licitatório por ilegalidade.  
 
Parágrafo Quarto – Todas as empresas alcançadas por este instrumento normativo 

deverão levar ao conhecimento dos tomadores de serviço o inteiro teor da presente 
convenção coletiva de trabalho, bem como das variações salariais ocorridas durante a sua 

vigência. 
 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - SERVIÇO SOCIAL - IMPLEMENTAÇÃO  
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Será objeto de discussão entre os Sindicatos Obreiro e Profissional, após a aprovação desta 
CCT, a possível implementação do Serviço Social para esta categoria. 

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - CLÁUSULA RESTRITIVA  
 
 

Fica convencionado que quaisquer instrumentos coletivos, incluindo nestes Acordos 
Coletivos de Trabalho e seus Termos Aditivos, firmados pelo Sindicato dos 
Trabalhadores com quaisquer das empresas do ramo de vigilância patrimonial do 
Estado de Alagoas, que estabelecerem condições sociais e econômicas 
divergentes das que já foram estabelecidas nesta Convenção Coletiva, para que 
sejam válidas e possam produzir seus efeitos, deverão contar com a participação na 
negociação e com a anuência expressa do Sindicato das Empresas de Segurança e 
Vigilância do Estado de Alagoas (SINDESP/AL). 

Parágrafo único - O sindicato dos trabalhadores possibilitará a extensão às 
empresas do setor de vigilância patrimonial de sua base territorial, as cláusulas 
sociais ou econômicas fixadas em acordo coletivo de trabalho firmado 
individualmente com determinada empresa deste segmento. 

 

 

 

JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA  

Presidente  

SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL  

 

 

 

MARCUS VINICIUS CASTRO DO NASCIMENTO  

Presidente  

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA SINDVIGILANTES  

 
 

 

 
 

ANEXO II - ATA SINDESP  
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Anexo (PDF) 

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
À
SAD
 
Informo que a planilha requerida foi encaminhada

nesta data (doc.0797114).
Com respeito.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 29/10/2020, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797116 e o código CRC 4EE5110B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0001437-74.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
ASSUNTO : Análise. Planilha orçamentária. Vigilância.

 

Parecer nº 2078 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de pretensa contratação de pessoa jurídica

para prestação de serviço continuado de Vigilância armada
nas dependências dos imóveis localizados neste município de
Maceió, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 83/2020
- 0795536.

Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de
Administração, Despacho GSAD - 0795889, para
conhecimento e eventual pronunciamento.

Considerando a competência desta Unidade,
prevista no inciso XXI, do Artigo 17 da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria), de análise da
composição de preços nos procedimentos licitatórios que
envolvam terceirização de mão de obra, procedemos a análise
das planilhas orçamentárias elaboradas pela gestão
contratual, 0769655, observando:

 
1. Indenização adicional
O custo deste item foi estimado da seguinte forma

(memória de cálculo - página 03 - 0757069):
Item % Memória de cálculo Fundamento

C.02 –
Indenização

adicional
0,286% [1/12 x 3,4275%] =

0,286%
Art. 9º da Lei nº
7.238, de 1984

Estimativa de que 3,4275% dos empregados
receberão indenização de acordo com a média
nacional de 12 meses (abril 2015 - março
2016) da Taxa de Rotatividade por Nível
Geográfico - M.T.E./CAGED.

Não logramos êxito nas tentativas de locação da
referência apresentada. Em consulta gerada na página
eletrônica do Ministério do Trabalho e Emprego, para a
Administração Pública, encontramos a taxa de rotatividade de
emprego de 0,28%, abaixo.

DEZEMBRO/2019
NIVEL

GEOGRAFICO TOTAL EXTRAT.
MINERAL

INDUST.
TRANSF.

SERV.IND
UTIL.PUBL

CONSTR.
CIVIL COMERCIO SERVICOS ADM.

PUBLICA AGROPEC.

ALAGOAS 3,03 1,57 1,08 0,90 3,73 5,01 2,96 0,28 3,95

O Artigo 9º da Lei nº 7.238/84, dispõe:
Art 9º - O empregado dispensado, sem justa
causa, no período de 30 (trinta) dias que
antecede a data de sua correção salarial, terá
direito à indenização adicional equivalente a
um salário mensal, seja ele optante ou não pelo
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS.

Considerando que esse tipo de indenização não
ocorre com frequência, ocorrendo apenas quando da
demissão antes da data-base do empregado, estima-se que ela
acontece num percentual de 1% dos empregados ao ano
(VIEIRA. Antonieta Pereira, e outros.  Gestão de Contratos de
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Terceirização na administração Pública, Editora Fórum, 5ª
edição), correspondendo, assim, ao percentual de 0,0028%.

No entanto, considerando que este item não consta
da planilha atual da Instrução Normativa SEGES nº 05/2017,
e, ainda, o ínfimo percentual encontrado para este item,
recomendamos que ele seja excluído da planilha orçamentária
da Administração, em alinhamento com às planilhas
apresentadas pela citada Instrução Normativa.

 
2. Auxílio doença
O percentual aplicado para este item não

decorre de previsão legal, ou seja, sua estimativa é feita a
partir de dados estatísticos de suas ocorrências, tendo sido
estimado pela gestão contratual da seguinte forma (memória
de cálculo - página 03 - 0757069):

Item % Memória de cálculo Fundamento

B.04 – Auxílio
Doença 0,222%

(Benefícios de auxílio
doença urbano/

População
Economicamente Ativa

Ocupada) / 12 =
0,222%

Art. 59 e ss. da Lei
nº 8.213/91

- De acordo com dados do MTPS, foram
concedidos 1.462.463 benefícios de auxílio
doença urbano no ano de 2013 em uma
população de contribuintes para o INSS de
54.796.761 pessoas
(http://www.mtps.gov.br/dados-abertos/dados-
da-previdencia/previdencia-social-
einss/boletim-estatistico-da-previdencia-social-
beps).

Sobre esta rubrica, o MANUAL DE ORIENTAÇÃO
PARA PREENCHIMENTO DA PLANLHA DE CUSTO E
FORMAÇÃO DE PREÇOS, publicado na página eletrônica do
compranet apresenta a previsão de ocorrência de 5,96 dias de
afastamento no ano, baseado em entemdimento do Tribunal de
Contas da União, na forma a seguir:

Auxílio Doença: o artigo 131, inciso III, da
CLT, onera a empresa com até 15 (quinze)
ausências do empregado por motivo de
acidente ou doença atestada pelo INSS. Esta
parcela refere-se aos dias em que o empregado
fica doente e a contratada deve providenciar
sua substituição. Entendemos que deva ser
adotado 5,96 dias, conforme consta do
memorial de cálculo encaminhado pelo MP,
devendo-se converter esses dias em mês e
depois dividi-lo pelo número de meses no ano.
(Acórdão 1753/2008 – Plenário TCU) Cálculo:
(5,96/30)/12x100 = 1,66%

Com forma de cálculo similar, a Zênite, em
treinamentos sobre Planilhas de custos e Formação de
Preços, adota a estimativa de 5 dias de afastamento, com a
seguinte forma de cálculo: Cálculo: (5/30)/12x100 = 1,39%.

Por fim, dentre as alternativas acima,
recomendamos que seja utilizada a forma de cálculo
apresentada pelo TCU, correspondendo à aplicação do
percentual de 1,66%.

 
3. Acidente de trabalho
O percentual aplicado para este item não

decorre de previsão legal, ou seja, sua estimativa é feita a
partir de dados estatísticos de suas ocorrências, tendo sido
estimado pela gestão contratual da seguinte forma (memória
de cálculo - página 03 - 0757069):

Item % Memória de cálculo Fundamento

B.05 – Acidente
de trabalho 0,051%

{[(100% /30) x 15] /
12} x

(nºCAT/População
INSS CAT) = 0,051%

Art. 19 a 23 da Lei
nº 8.213/91

- Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano
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para 1,22% dos empregados. Esta taxa foi
obtida pela proporção de acidentes de trabalho
registrados, 717.911, conforme dados do
Anuário Estatístico da Previdência Social –
AEPS/2013, em relação a 58.981.000 de
trabalhadores que fazem jus a emissão da CAT
(trabalhadores com carteira assinada, outros
tipos de trabalhadores e domésticas),
conforme dados da PNAD 2013.

Ao passo que anuímos com a metodologia aplicada
para estimativa de custo deste item, solicitamos que sejam
utilizados dados estatísticos mais atuais, apresentando
comprovação de  tais referências.

 
4. Faltas legais
O percentual aplicado para este item não

decorre de previsão legal, ou seja, sua estimativa é feita a
partir de dados estatísticos de suas ocorrências, tendo sido
estimado pela gestão contratual da seguinte forma (memória
de cálculo - página 03 - 0757069):

Item % Memória de cálculo Fundamento
B.06 – Faltas

legais 0,415% [(100% / 30) x 1,4947]
/ 12 = 0,415% Art. 473 da CLT

- Estimativa de 1,4947 ausências por ano, de
acordo com a IN 2/2008-MPOG.

Verificando a Instrução Normativa nº 02/2008 -
MPOG, não conseguirmos aferir o quantitativo de ausências
informado. O caderno de logísitica de Vigilância Patrimonial,
apresenta, em suas páginas 117/118, com fundamento em
decisão do Tribunal de Contas da união - TCU, a estimativa de
2,96 faltas por ano decorrentes de ausências legais, abaixo.

b) Fundamentação Legal
Fundamentação Legal – Arts. 131 e 473 da CLT.
Jurisprudência TCU – Acórdão nº 1753/2008 –
Plenário
B4. Faltas legais
54. São compostas por um conjunto de casos em que
o funcionário pode faltar por determinadas razões,
com amparo legal, e a contratada deve repor essa
mão de obra. Pela lei, cada funcionário tem direito a
faltar: 2 (dois) dias em caso de morte do cônjuge,
ascendente ou descendente; 1 (um) dia para registro
de nascimento de filho; 3 (três) dias para casamento;
1 (um) dia para doação de sangue; 2 (dois) dias para
alistamento eleitoral; e 1 (um) dia para exigências do
serviço militar; entre outros. O MP informou que há
em  média 2,96 faltas por ano nessa rubrica.
Fundamentação: arts. 473 e 83 da CLT.

Desta forma, recomendamos que seja utilizada a
média de 2,96 faltas por ano nessa rubrica, que corresponde
ao percentual de 0,822%, conforme memória de cálculo:
[(100% / 30) x 2,96] / 12 = 0,822%.

 
5 . Aviso prévio indenizado e Aviso prévio

trabalhado
Para essas rubricas, foi considerado que todos os

funcionários serão demitidos ao término do contrato com
aviso prévio trabalhado e que a rotatividade durante o
contrato será totalmente alocada em aviso prévio indenizado.
Em análise, anuímos com essa forma de estruturar tais
cálculos, por ser condizente com a realidade de contratações
deste Regional e ser demonstrada, como forma possível, em
treinamentos ofertados pela Zênite.

 
6. Lucro
O Lucro foi calculado de forma equivocada, não

tendo sido incluída o montante previsto para as despesas
administrativas em sua base de cálculo. Outrossim, em
alinhamento a posicionamentos anteriores desta Assessoria e
à realidade das últimas contratações firmadas por este
Regional, entendemos elevado o percentual de 10% (dez por
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cento) para esta rubrica, recomendando que seja
reduzido para 5% (cinco por cento).

 
7. Depreciação e Manutenção dos Equipamentos
Conforme memória de cálculo constante da página

03 do evento Sei nº 0757069, estes custos foram calculados
da seguinte forma:

Manutenção de Equipamentos:
O valor do insumo Manutenção de
Equipamentos foi obtido adotando-se a
metodologia das Tabelas de Composições de
Preços para Orçamentação, publicação da
Editora Pini, para equipamentos de pequeno
porte (aproximadamente 1,5HP), com
utilização, em média, de 83h/mês, em conjunto
com o Manual de Custos Rodoviários do DNIT,
Volume 1, de 2003:
M= k x 83 x V0/VU, onde:
M = custo de manutenção mensal
K = 0,6 (conforme adotado pelo Sicro2 /DNIT –
Manual de Custos Rodoviários – Volume 1,
página 83);
VU = Vida Útil = 10.000 horas
V0 = Valor de aquisição do equipamento
Assim:
Manutenção Mensal = Valor total dos
equipamentos (ANEXO IV)x0,5% a.m.;
Depreciação de Equipamentos: Para o cálculo
do insumo Depreciação de Equipamentos,
adotou-se vida útil de 8 anos e valor residual
de 20%, com base no Manual de Custos
Rodoviários do DNIT, volume 1, de 2003.
Assim: Depreciação Mensal = [Valor total dos
equipamentos x (1,00-0,20)]/(12x8);

Desta forma, foi adotado de forma linear para todos
os equipamentos, a vida útil de 8 anos e o valor residual de
20%, baseando-se em estudo feito pelo DNIT, constante do
manual acima:

b) Vida Útil dos Equipamentos
Foi realizada pesquisa junto a fabricantes,
usuários e publicações especializadas, com
vista a captar os valores de vida útil dos
equipamentos, ditados pelas modernas
práticas de administração e de manutenção. A
pesquisa destinou-se a trazer subsídios para
definir os valores de vida útil que foram
consideradas pelo SICRO no cálculo dos custos
de manutenção e depreciação.
c) Custos de Manutenção de Equipamentos
Os valores de Coeficientes de Manutenção – K,
utilizados anteriormente foram aferidos. Para
tanto, tomaram-se por base dados sobre custos
de manutenção de grupo selecionado de
equipamentos, existentes em publicações
especializadas. Os resultados observados no
grupo de controle foram expandidos para o
conjunto, através de considerações sobre as
semelhanças entre equipamentos considerados
como pertencentes à mesma classe. Como
conseqüência, foram estabelecidos novos
valores para os Coeficientes de Manutenção –
K, nos casos em que se identificaram
discrepâncias, em relação aos seus valores
anteriores.
d) Critério para Estabelecimento do Valor
Residual dos Equipamentos
Os percentuais utilizados pelo SICRO para
estimar o valor residual dos equipamentos
foram aferidos através de pesquisa de
mercado de máquinas usadas, realizada nas
praças do Rio de Janeiro e São Paulo.
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Verificando o citado manual, 0800695, observamos
que os equipamentos utilizados pelo DNIT e que serviram de
estudo para apuração das estimativas médias de vida
útil, valor residual e custo de manutenção, em nada se
assemelham aos equipamentos previstos nesta contratação
(revólver, coldre de couro axilar, baleiro, livro de ocorrências,
lanterna recarregável e colete balístico), não nos parecendo
adequado a sua utilização.

Outrossim, registramos que divergência na
apresentação de vida útil de equipamento já foi razão de
apresentação de impugnação pela empresa ESPARTA
SEGURANÇA LTDA., em Licitação do STF, Pregão Eletrônico
nº 10/2017, que teve objeto semelhante a esta pretensa
contratação, serviço de vigilância. Assim, recomendamos que
tais rubricas sejam reavaliadas.

Trata-se de impugnação apresentada pela
empresa ESPARTA SEGURANÇA LTDA., aos
termos do Edital de Pregão Eletrônico nº
10/2017, que tem por objeto a contratação de
empresa para prestação de serviços de apoio
administrativo na área de vigilância.
2. A citada empresa impugna o edital alegando
irregularidades em 3 pontos:
a) Exigência de fornecimento de pistolas
calibre 380 para os vigilantes, visto que os
mesmos não podem manusear pistolas;
b) Apresentação de coletes balísticos com
validade de 10 (dez) anos, visto que a regra
atual estabelece prazo máximo de 5 (cinco)
anos; e
c) Valor dos coturnos confeccionados em couro
legítimo não correspondem ao valor de
mercado.

 
 
8. Intervalo Intrajornada
Conforme memória de cálculo constante da página

03 do evento Sei nº 0757069, a forma de cálculo desta rubrica
é:

Intrajornada: O intervalo intrajornada poderá
ser reduzido na CCT para no mínimo 30
minutos. Se a CCT não dispuser, o intervalo da
intrajornada será de 1 hora.
Intrajornada = ((valor total de
remuneração)/220)x meia ou uma
horax7x4,345/2*1,6
Onde: 2 = número de empregados de um
posto.

Em análise, anuímos com a metologia adotada,
verificando que ela abrange a estimativa de custo para os 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias do ano, dividindo-se
proporcionalmente entre os 12 (doze) meses, da forma
seguinte forma:

Intrajornada = ((valor total de remuneração)/220)x
meia ou uma horax365/12/2*1,6

 
9. Munição
Verificamos divergência entre os quantitativos

constantes da memória de cálculo presente na página 03 do
evento Sei nº 0757069 e as informadas nas planilhas
orçamentárias (0769655). Nas planilhas orçamentárias,
verificamos, ainda, que a quantidade mensal estimada para o
material é igual à quantidade anual.

Evento Descrição Unidade
Qtde

anual/
vigilante

Qtde
mensal/
vigilante

Memória de
cálculo -

 0757069 - página Munição Blister
1 0,0833
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3 Munição
calibre 38

Blister
c/10Planilhas -

 0769655 - página
6

5 5

 
Por fim, ressaltamos que o tempo maior do que o

habitual para análise deste procedimento ocorreu em razão da
gestão contratual ter se valido de modelo de planilha diferente
do comumente utilizado por este Regional, na forma de
incidência de algumas rubricas e de percentuais de custos
que não são legalmente estabelecidos, que são apurados após
estudos estatísticos de suas ocorrências. O que acarretou na
necessidade de que debruçássemos de forma minuciosa nos
entendimentos emanados por diversas fontes: TCU, Zênite e
demais literatura sobre o tema.

Desta forma, recomendamos o retorno dos autos ao
Senhor Secretário de Administração para continuidade do
procedimento, registrando que os apontamentos constantes
dos itens "5" e "8" são apenas informativos, dispensado suas
análises.

 
 

Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI

 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 04/11/2020, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 04/11/2020, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797149 e o código CRC 93D2620C.
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TABELA - PERCENTUAIS DE VALORES DE AQUISIÇÃO ADOTADOS PELO SICRO2 PARA REPRESENTAR 

O VALOR RESIDUAL DOS EQUIPAMENTOS

TIPO DE EQUIPAMENTO

VALOR 

RESIDUAL

(%)
TIPO DE EQUIPAMENTO

VALOR 

RESIDUAL

(%)
    
Acabadora de concreto com forma 
deslizante 

10,0 Martelete rompedor 28 a 33kg  5,0 

Aplicador de mat.termoplástico por extrusão 15,0 Martelo perfurador rompedor 5,0 
Aquecedor de fluido térmico 10,0 Microtrator com roçadeira  20,0 
Aquecedor de material termoplástico 15,0 Moto-serra 5,0 
Bate estacas de gravidade 15,0 Motoniveladora 20,0 
Betoneira 10,0 Motoscraper 15,0 
Caldeira de asfalto rebocável 10,0 Perfuratriz de esteira “Crawler-drill” - 5,0 
Caminhão basculante 20,0 Perfuratriz manual 5,0 
Caminhão basculante para rocha 20,0 Placa vibratória com motor diesel 5,0 
Caminhão betoneira 20,0 Prensa excêntrica 15,0 
Caminhão carroceria de madeira 20,0   
Caminhão tanque 20,0 Régua vibratória 5,0 
Campânula de ar comprimido 10,0 Retroescavadeira  20,0 
Carregadeira de pneus  20,0 Roçadeira em trator de pneus  20,0 
Carrinho de mão 5,0 Roçadeira mecânica 5,0 
Cavalo-mecânico com reboque 20,0 Rolo autopropulsor vibratório  10,0 
Central de concreto 10,0 Rolo compactador de pneus autopropulsor 15,0 
Chata 25m3 c/rebocador 15,0 Rolo compactador estático 15,0 
Compressor de ar 15,0 Rolo compactador pé-de-carneiro “tamping” 15,0 
Compressor de ar para pintura com filtro 15,0 Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório 10,0 
Conjunto de britagem  10,0 Rolo estático de pneus autopropulsor 15,0 
Conjunto moto bomba 5,0 Rolo Tandem estático 15,0 
Distribuidor de agregados  10,0 Rolo Tandem vibratório 10,0 
Distribuidor de asfalto em caminhão 20,0 Seladora de juntas 10,0 
Distribuidor de lama asfáltica montado em 
caminhão 

20,0 Serra circular 5,0 

Equipamento distribuidor de LARC 
(Microflex) 

20,0 Serra de juntas 10,0 

Draga de sucção para extração de areia 15,0 Serra de disco diamantada para junta 10,0 
Equipamento. para hidrosemeadura 20,0 Soquete vibratório 5,0 
Escavadeira hidráulica 20,0 Talha de guincho manual 5,0 
Esmerilhadeira de disco 5,0 Tanque de estocagem de asfalto 10,0 
Espalhadora de concreto 10,0 Texturizadora e lançadora c/estação 

meteorológica 
10,0

Estabilizadora e recicladora a frio 20,0 Transformador de solda 5,0 
Fábrica  de pré-moldados - guarda-corpo 10,0 Trator “uniloader” com vassoura 20,0 
Fábrica de pré-moldados - mourão 10,0 Trator agrícola (de pneus) 20,0 
Fábrica de pré-moldados para pavimentação 10,0 Tratores de esteira acima de 200 kW 15,0 
Fábrica de tubos de concreto 10,0 Máquina p/pintura de faixa a quente 15,00 
Fábrica de pré-moldados - balizador 10,0 Tratores de esteira até 200 kW 20,0 
Fresadora a frio 20,0 Tripé / Sonda com motor 10,0
Fresadora de solos 20,0 Usina de asfalto a quente 10,0
Furadeira elétrica de impacto 5,0 Usina misturadora de solos 10,0 
Fusor 15,0 Usina pré-misturado a frio 10,0 
Gerica 5,0 Vassoura mecânica para varredura com 

aspirador 
20,0

Grade de disco 5,0 Vassoura mecânica rebocável 10,0 
Grupo gerador 15,0 Veículo leve “Pick-up” (caminhonete) 25,0 
Guilhotina 15,0 Veículo leves - automóvel  até 100hp 25,0 
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TIPO DE EQUIPAMENTO

VALOR 

RESIDUAL

(%)
TIPO DE EQUIPAMENTO

VALOR 

RESIDUAL

(%)
Jateadora de areia Lixadeira  5,0 Vibrador de imersão para concreto 5,0 
Lixadeira. 5,0 Vibro-acabadora de asfalto 10,0 
Máquina p/pintura demarcação de faixas 
autopropelida. 

15,0 Vibro-acabadora de concreto de cimento 10,0 

Máquina universal para corte de chapa 15,0   

• Período de Vida Útil do Equipamento 
O conceito de vida útil de um equipamento é eminentemente econômico. Para ilustrá-lo, 
construiu-se o gráfico a seguir, que representou a evolução dos seus principais componentes de 
custo ao longo de certo período 
De acordo com o gráfico apresentado, pode-se ver que os valores de depreciação vão diminuindo 

com o número de anos em que o equipamento é utilizado, enquanto o custo dos reparos para 
mantê-lo em condições de utilização, vai aumentando com o passar dos anos (na metodologia do 
SICRO2, para evitar que o equipamento tenha custo horário variável ao longo de sua vida útil, 
tanto a depreciação como a manutenção são computadas em parcelas iguais, mas a realidade seria 
melhor representada por um comportamento como mostrado na figura). 
Existe um momento, em que as economias de custo de manutenção, que se pode obter pela 
utilização de um equipamento novo, são suficientes para cobrir a diferença para mais no custo de 
depreciação. Este seria o ponto ideal de troca, pois, embora nesse preciso instante, os custos totais 
das duas opções sejam os mesmos, o equipamento antigo entrará, daí por diante, em regime de 
custos crescentes e o novo em regime de custos decrescentes.  
A vida útil de um equipamento é influenciada por dois fatores preponderantes: os cuidados com 
sua manutenção e as condições de trabalho sob as quais opera. Quanto à manutenção, admitiu-se 

TEMPO (ANOS)

C
U
S
T
O

H
O
R
Á
R
I
O

Custo de Reparo

Depreciação

Custo Total

44

Anexo - Manual - DNIT (0800695)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 782



que a mesma obedeça às recomendações do fabricante, visto que os orçamentos devem ser 
neutros em relação ao maior ou menor zelo que os possíveis executantes venham a ter com o seu 
equipamento. No que respeita às condições de trabalho, o assunto foi enfocado no item 4.2.2 do 
Manual.
Como vemos, a determinação da vida útil do equipamento é complexa, pois envolve vários 
fatores. Os fabricantes de equipamentos sugerem valores, a partir dos quais fazem estimativas de 
custos de depreciação e dos reparos. Considerando as condições médias de aplicação e operação 
dos equipamentos, optou-se por considerar a vida útil sugerida pelos fabricantes, conforme 
Tabela apresentada a seguir. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de novembro de 2020.
Remeto o processo à SEGEC para informar qual a

origem da planilha utilizada para subsidiar a elaboração da
planilha ora analisada que deu origem ao Parecer nº 2078 /
2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE (doc. 0797149), inclusive, se
possível, anexando a este a base constritutiva do modelo
utilizado por essa Seção.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
Coordenador, em 07/11/2020, 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
0804140 e o código CRC 1E6E3D16.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 9145 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

À
COSEG
 
Senhor Coordenador (em paralelo à SAD para ciência)
 
Em atenção ao Despacho COSEG 0804140, informo a Vossa

Senhoria que, considerando os cursos realizados por servidores desta SEGEC,
em espcial os ministrados pelos professores João Luiz Domingues e Flaviana
Paim, por orientação do primeiro, foi sugerido, entre outros, como um dos
melhores e mais completo modelo de planilha o utilizado pela Secretaria de
Licitações, Contratos e Patrimônio - SELIP, da Diretoria de Licitações -DILIC,
do Tribunal de Contas da União - TCU para a contratação de serviço
continuado de vigilância armada nas dependências  da Secretaria do tribunal
de Contas da União no Estado de Alagoas (SEC - AL), cujo Edital (Pregão
Eletrônico nº 050/2019 -0804182)  e Ata, resultado e Adjudicação (0804183)
anexo ao presente procedimento.

Quanto às formas de cálculos utilizadas por esta unidade
gestora, informa-se que seguem o mesmo padrão/modelo adotado no referido
Edital, presentes no ANEXO V – MEMÓRIA DE CÁLCULO, folhas 35 a 40, do
evento 0804182.

O valor do insumo Manutenção de Equipamento e o valor para o
cálculo do insumo Depreciação de Equipamentos, constam dos itens 3.5. e
3.6., do ANEXO V – MEMÓRIA DE CÁLCULO (fls. 39 e 40). Também a referência
ao Manual DNIT (0800695) consta do item 3.6. , fls. 40.

Ademais, ressaltamos que o modelo de planilha utilizado para a
composição é o mesmo em uso pela AGU, CGU e TCU, sendo,
aparentemente, apropriado à nossa realidade, posto tratar-se de contratação
com o mesmo objeto pretendido por este Regional e já em execução
na Secretaria do TCU em Alagoas, desde o final de 2019.

É o que temos a informar.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 07/11/2020, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 007.944/2019-5
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio - Selip
Diretoria de Licitações - Dilic 

TC: 

      Registro de Preços?                     Vistoria                          Instrumento Contratual                     Forma de Adjudicação

NÃO FACULTATIVA* TERMO DE CONTRATO GLOBAL

  Prazo para envio da proposta/documentação

  Observações Gerais

-

Até 24 horas após a convocação realizada pelo pregoeiro.

  Objeto

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS 

DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO ESTADO DE ALAGOAS – SEC-AL.

  Valor Total Estimado

R$ 203.306,88 (DUZENTOS  E TRÊS MIL TREZENTOS  E SEIS REAIS E OITENTA  E OITO CENTAVOS)

Pregão Eletrônico nº 050/2019
Data de Abertura: 10/09/2019 às 14:00

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br

  Pedidos de Esclarecimentos                                                               Impugnações                 

Até 05/09/2019 para o endereço cpl@tcu.gov.br Até 06/09/2019 para o endereço cpl@tcu.gov.br

Requisitos Básicos:
- Sicaf ou documentos equivalentes
- Certidão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
- Certidão do Portal da Transparência
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST)
- Índices de Liquidez (LG, LC, SG) superiores a 1
- CCL não inferior a R$ 33.870,93
- PL não inferior a R$ 20.330,69
- PL não inferior a 1/12 da declaração de contratos

EDITAL

NÃO NÃO NÃO NÃO

    Lic. Exclusiva ME/EPP?               Reserv. Cota ME/EPP?                     Exige Amostra/Dem.?                 Dec. nº 7.174/2010?      

Relação dos Itens

* Telefone para agendamento da vistoria: (82) 4009-6971

  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (VEJA SEÇÃO XII)*

 * O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado na seção do instrumento convocatório acima indicada.

   Requisitos Específicos:

- Atestado de Capacidade Técnica
- Certidões Fiscais
- Declaração de Contratos
- Demonstrações Contábeis

Descrição
Amostra/

Demonst.?
Decreto 
7.174?

Valor
Estimado

Cota
ME/EPP?

Exclusiva
ME/EPP?

203.306,88NãoNãoItem 1 - Serviço continuado de Vigilância armada nas 
dependências da Secretaria do Tribunal de Contas da 
União no Estado de Alagoas – SEC-AL.

NãoNão

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do TCU pelo endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as opções Consultas > 
Pregões > Em andamento > Cód. UASG “30001”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Comprasnet e também no 
endereço www.tcu.gov.br, opção Licitações e contratos do TCU.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62413648.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SECRETARIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIO 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2019 

 
 
 

 
 O Tribunal de Contas da União - TCU e este Pregoeiro, designado pela Portaria Selip 
n.º 11, de 23 de julho de 2019, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei 
n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 5.450/2005, da Lei Complementar n.º 123/2006 e, 
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, 
farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas 
neste Edital. 
 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 10 de setembro de 2019 
HORÁRIO: 14h (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
CÓDIGO UASG: 30001 

SEÇÃO I – DO OBJETO 

1. A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação 
de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências da Secretaria do Tribunal de 
Contas da União no Estado de Alagoas – SEC-AL, que compreenderá, além da mão de obra, o 
fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à 
execução dos serviços, em regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações 
constantes do termo de referência em anexo. 

1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 
descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, 
prevalecerão as últimas. 

SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2. A despesa anual com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 
203.306,88 (duzentos e três mil trezentos e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme o 
orçamento anexo. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62413648.
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SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3. Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente 
credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br.  

3.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando- 
se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema. 

3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TCU 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

4. Não poderão participar deste Pregão: 

4.1. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 
TCU, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.2. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida sua reabilitação; 

4.3. empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da 
sanção aplicada; 

4.4. empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto 
no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;  

4.5. empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 
da Lei nº 8.429/92; 

4.6. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei 
nº 8.666/93; 

4.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 
8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das 
pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, 
pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da 
licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.  

4.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

4.8. empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível 
com o objeto deste Pregão; 

4.9. empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

4.10. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62413648.
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4.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.12. cooperativa de mão de obra, conforme disposto no art. 5 da Lei n.º 12.690, de 
19 de julho de 2012. 

SEÇÃO IV – DA VISTORIA 

5. A licitante poderá vistoriar o local onde serão entregues os bens e/ou executados os 
serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o 
objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio 
agendamento de horário, junto ao Serviço de Administração da Secretaria do Tribunal de Contas 
da União no Estado de Alagoas – SEC-AL, pelo telefone (82) 4009-6971, limitada a realização da 
vistoria a um interessado por vez. 

5.1. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão 
alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como 
justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de 
eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do 
objeto deste Pregão. 

SEÇÃO V – DA PROPOSTA 

6. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor 
global anual da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, 
tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. 

6.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do Edital. 

6.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de 
inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

6.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do 
art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

6.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
Edital. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62413648.
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7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

7.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

7.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 

7.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar 
que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 22, § 2º, do 
Decreto n.º 5.450/2005, irá perdurar por mais de um dia. 

7.3.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, 
mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para 
o início da oferta de lances. 

8. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na 
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

10. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

11. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

12. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

13. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

14. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 
horário e valor consignados no registro de cada lance. 

15. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
registrado no sistema. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62413648.
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16. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

17. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

18. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão 
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 

19. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor seja manifestamente inexequível. 

20. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

21. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após 
comunicação expressa às participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

22. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com 
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

23. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a fase de lances. 

SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

24. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou 
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais 
bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:  

24.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 
no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática 
pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à 
proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências 
habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado 
em seu favor o objeto deste Pregão;  

24.1.1. Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de 
desempate, conforme art. 44, da Lei Complementar nº 123/2006, será 
verificado no Portal da Transparência do Governo Federal, no 
endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br, e no 
Portal da Transparência do Poder Judiciário, no endereço eletrônico 
www.portaltransparencia.jus.br, se o somatório de ordens bancárias 
recebidas pela licitante, relativas ao último exercício e ao exercício 
corrente, até o mês anterior ao da data da licitação, fixada no 
preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para extrapolar o 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62413648.
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faturamento máximo permitido, conforme art. 3º da mencionada Lei 
Complementar.  

24.2. não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais 
bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma 
automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para 
o exercício do mesmo direito;  

24.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta 
condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando 
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do 
desempate;  

24.4. a convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) 
minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 
45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

24.5. na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o 
procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes. 

SEÇÃO X – DA NEGOCIAÇÃO 

25. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para 
a contratação. 

25.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelas demais licitantes. 

SEÇÃO XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

26. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a 
proposta de preço adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo VI – 
Modelo de Proposta de Preços, em arquivo único, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), contado 
da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema 
Comprasnet. 

26.1. A proposta de preço deverá conter, ainda, os seguintes documentos:  

26.1.1. Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas 
adotadas pela licitante para obtenção dos valores propostos para os 
encargos, insumos e demais componentes da planilha de composição 
de custos e formação de preços do posto de serviço envolvido na 
contratação, podendo ser utilizado como modelo o Anexo V deste 
Edital;  

26.1.2. GFIP ou documento apto a comprovar o Fator Acidentário de 
Prevenção (FAP) da licitante.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62413648.
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26.2. Se a memória de cálculo ou o documento apto a comprovar o Fator Acidentário 
de Prevenção (FAP) da licitante não forem enviados concomitantemente à 
proposta, o Pregoeiro poderá fixar prazo para a sua apresentação.  

26.3. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
26.3.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão 

ser encaminhados ao Serviço de Pregão e Cotação Eletrônica do 
Tribunal de Contas da União, situado no Setor de Administração 
Federal Sul – SAFS, quadra 04, lote 1, Anexo I, sala 103, CEP 70042-
900, Brasília/DF.  

26.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 
indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas 
neste Edital. 

27. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade 
do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações 
técnicas do objeto. 

27.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do TCU ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 

27.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

27.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais 
ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

27.4. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de 
composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os 
preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados 
pelo TCU.  

27.5. Não serão aceitas propostas com valores globais superiores aos estimados, 
bem como: 
27.5.1. Propostas com o valor unitário da mão de obra (total da planilha de 

custos e formação de preços de um empregado) superior ao estimado 
pela Administração; 

27.5.2. Propostas com o valor total dos materiais superior ao estimado pela 
Administração, se houver; 

27.5.3. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o 
valor global quanto os valores unitários estimativos da contratação. 
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27.6. Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis. 
27.6.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter 

demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que 
comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com 
os de mercado do objeto deste Pregão.  

27.6.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em 
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser 
efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, 
para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se 
adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

27.6-2.1. questionamentos junto à proponente para a apresentação 
de justificativas e comprovações em relação aos custos 
com indícios de inexequibilidade; 

27.6-2.2. verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou 
sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho; 

27.6-2.3. levantamento de informações junto ao Ministério do 
Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência 
Social; 

27.6-2.4. consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou 
similares; pesquisas em órgãos públicos ou empresas 
privadas; 

27.6-2.5. verificação de outros contratos que a proponente 
mantenha com a Administração ou com a iniciativa 
privada; 

27.6-2.6. pesquisa de preço com fornecedores dos insumos 
utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, 
supermercados e fabricantes; 

27.6-2.7. verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela 
proponente; 

27.6-2.8. levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas 
publicados por órgãos de pesquisa; 

27.6-2.9.    estudos setoriais; 

27.6-2.10. consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, 
Estadual ou Municipal; 

27.6-2.11. análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições 
excepcionalmente favoráveis que a proponente disponha 
para a prestação dos serviços; 

27.6-2.12. demais verificações que porventura se fizerem 
necessárias. 
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27.7. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar 
sua proposta obedecendo, quanto aos salários, ao estabelecido no Anexo IV do 
Edital. 

27.7.1. Caso a proposta da licitante apresente salário inferior ao estabelecido 
neste Edital ou ao da norma coletiva a que estiver obrigada, dentre os 
dois o mais benéfico ao trabalhador, o Pregoeiro fixará prazo para 
ajuste da proposta.  
27.7-1.1. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo 

fixado ou a recusa em fazê-lo implica a desclassificação da 
proposta. 

27.7-1.2. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu 
valor global. 

27.8.  Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais 
falhas apontadas pelo Pregoeiro.  

SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO 

28. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 
documentação complementar especificada neste Edital. 

29. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão 
apresentar documentos que supram tais exigências. 

30. Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual descumprimento das 
vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante consulta 
ao:  

30.1. Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar 
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

30.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

30.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

31. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade 
empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário. 

32. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte 
documentação complementar para fins de regularidade trabalhista: 

32.1. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão 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, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de 
julho de 2011. 
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33. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins 
de qualificação econômico-financeira: 

33.1. Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma 
da lei e regulamentos na data de realização deste Pregão, vedada sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 
sessão pública de abertura deste processo licitatório;  

33.2. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício 
social exigível, apresentado na forma da lei;  

33.3. Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a 
Administração Pública, vigentes na data da sessão pública de abertura deste 
Pregão, conforme modelo constante no Anexo VII;  

33.4. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

34. Os documentos exigidos na condição anterior deverão comprovar:  

34.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1;  

34.2. Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento) do valor da proposta;  

34.3. Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da 
proposta; e 

34.4. Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos 
contratos firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada, 
vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão.  

35. Caso o valor total constante na declaração de que trata a Subcondição 33.3 apresente 
divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, em relação à 
receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante deverá 
acrescentar as devidas justificativas ao Anexo VII.  

35.1. Se as justificativas não forem entregues concomitantemente à documentação, 
o Pregoeiro poderá fixar prazo para a sua apresentação.  
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36. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins 
de qualificação técnico-operacional: 

36.1. Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, 
expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da 
licitante, que comprove(m):  

36.1.1. Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características e quantidades com o objeto desta licitação, 
demonstrando que a licitante gerencia ou gerenciou serviços 
terceirizados, com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número 
de empregados que serão necessários para suprir os postos 
contratados em decorrência desta licitação;  

36.1-1.1. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de 
períodos concomitantes para comprovar a capacidade 
técnica.  

36.1-1.2. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica 
deverá(ão) se referir a serviços prestados, no âmbito de sua 
atividade econômica principal e/ou secundária, especificada 
no contrato social, devidamente registrado na junta 
comercial competente, bem como no cadastro de pessoas 
jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB. 

36.1.2. Experiência mínima de 3 (três) anos na prestação de serviços 
terceirizados, ininterruptos ou não, até a data da sessão pública de 
abertura do Pregão: 

36.1-2.1. Os períodos concomitantes serão computados uma única 
vez; 

36.1-2.2. Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser 
aceitos cópias de contratos, registros em órgãos oficiais ou 
outros documentos idôneos, mediante diligência do 
Pregoeiro.  

36.2. Cópia(s) de contrato(s) comprovando que a licitante executa ou executou 
serviços, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária 
especificadas no seu contrato social, registrado na junta comercial competente, 
com  no mínimo 20 (vinte) postos.  

37. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados, 
por meio de cópia do instrumento que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante 
e local em que foram prestados os serviços, dentre outros documentos.  

38. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão 
do respectivo contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se 
houver sido firmado para ser executado em prazo inferior. 
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39. Autorização ou revisão de autorização para funcionamento concedida pelo 
Departamento de Polícia Federal, conforme estabelecem a Lei 7.102, de 20.06.83, Decreto nº 
89.056, de 24.11.83 e Portaria nº 3.233/2012 - DPF/MJ de 10.12.2012. 

40. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

41. Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em 
conjunto com a proposta de preços indicada na Condição 26, em arquivo único, por meio da 
opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na mencionada 
condição.  

41.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

41.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão 
ser encaminhados ao Serviço de Pregão e Cotação Eletrônica do 
Tribunal de Contas da União, situado no Setor de Administração 
Federal Sul – SAFS, Quadra 04, Lote 1, Anexo I, sala 103, CEP 70042-
900, Brasília/DF.  

41.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em 
nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

41.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor 
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no 
cartório de títulos e documentos. 

41.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados 
em cartório de títulos e documentos. 

41.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

41.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 
alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para 
a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento 
do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

41.6.1. O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da 
divulgação do resultado da fase de habilitação. 

41.6.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da 
administração pública, quando requerida pela licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 
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41.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição 
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. 

42. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 
habilitação o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem 
de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.    

43. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 
declarada vencedora. 

SEÇÃO XIII – DA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS  

44. Não se exigirá demonstração do serviço ofertado. 

SEÇÃO XIV – DO RECURSO 

45. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o 
qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recurso. 

45.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar 
o objeto à licitante vencedora. 

45.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

45.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões 
do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também 
via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente. 

46. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos 
autos do TC 007.944/2019-5 franqueada aos interessados.  

47. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 
apreciados pela autoridade competente. 

48. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

49. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

50. A homologação deste Pregão compete ao Secretário de Licitações, Contratos e 
Patrimônio do Tribunal de Contas da União. 

51. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora. 
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SEÇÃO XVI – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

52. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será 
convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

52.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 
apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja 
pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

52.2. Caso o preço adjudicado seja inferior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis 
mil reais), a contratada será dispensada da apresentação da garantia 
contratual.  

53. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pelo TCU. 

54. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros 
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

55. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e 
verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de 
classificação. 

SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES 

56. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada 
no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do 
valor anual estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

56.1. cometer fraude fiscal; 

56.2. apresentar documento falso; 

56.3. fizer declaração falsa; 

56.4. comportar-se de modo inidôneo; 

56.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

56.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

56.7. não mantiver a proposta. 

57. Para os fins da subcondição 56.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 
artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

SEÇÃO XVIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

58. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a 
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ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@tcu.gov.br, até as 19 horas, no 
horário oficial de Brasília/DF. 

59. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

60. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização 
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

61. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias 
úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 
eletrônico cpl@tcu.gov.br. 

62. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas 
no sistema eletrônico para os interessados. 

SEÇÃO XIX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

63. Ao Secretário de Licitações, Contratos e Patrimônio do Tribunal de Contas da União 
compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e 
revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, 
mediante ato escrito e fundamentado. 

63.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

63.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

64. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para 
fins de classificação e habilitação. 

65. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

65.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento 
deste Pregão. 

66. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

67. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, 
prevalecerão as últimas. 
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68. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniência do TCU, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002. 

SEÇÃO XX – DOS ANEXOS 

69. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

69.1. Anexo I – Termo de Referência; 

69.2. Anexo II – Especificações Técnicas; 

69.3. Anexo III – Especificações Técnicas dos Serviços; 

69.4. Anexo IV – Do Orçamento; 

69.5. Anexo V – Memória de Cálculo; 

69.6. Anexo VI – Modelo de Proposta de Preços; 

69.7. Anexo VII – Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa 
Privada e com a Administração Pública;  

69.8. Anexo VIII – Convenção(ões) Coletivas(s) de Trabalho; 

69.9. Anexo IX – Minuta do Contrato; 

69.10. Anexo X – Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Execução 
Contratual. 

 SEÇÃO XXI – DO FORO 

70. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da 
cidade de Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da 
Constituição Federal. 

Brasília, 28 de agosto de 2019 

 

Leonardo Anthony Soares 
Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

A – OBJETO 

 Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância 
armada nas dependências da Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado de Alagoas – 
SEC-AL, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos e 
materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos nos anexos deste documento.  

B – DEMANDA E VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

MÃO DE OBRA 

Serviços Valor Mensal/ 
Empregado (R$) 

Empregados/ 
Posto 

Qtde. 
Postos 

Valor Mensal 
Total (R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Vigilância Armada 
Diurno 4.028,88 2 1 8.057,76 96.693,12 

Vigilância Armada 
Noturno 4.442,24 2 1 8.884,48 106.613,76 

TOTAL MÃO DE OBRA (R$)      16.942,24 203.306,88 
 
ESTIMATIVA TOTAL: 
Mensal: R$ 16.942,24 (dezesseis mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro 
centavos).  
Anual: R$ 203.306,88 (duzentos e três mil trezentos e seis reais e oitenta e oito centavos). 

Observação: O valor total estimado para o período de 30 (trinta) meses é de R$ 508.267,20 
(quinhentos e oito mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).  

EMPREITADA: ☐Preço Global           ☒Preço Unitário 
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ☒Global   ☐Por item 

C – LOCAL DE EXECUÇÃO 

 Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado de Alagoas – SEC-AL, situada na 
Avenida Dom Antônio Brandão, nº 326, Farol, Maceió/AL, CEP: 57-051.190.  

D – UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

 Serviço de Elaboração de Termos de Referência – SET/DILIC/SELIP. 

E – UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 

 Secretaria do TCU no Estado de Alagoas – SET-AL. 
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F – UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO 

 Serviço de Pagamento de Fornecedores – SPF/DIPEX/SECOF. 
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Os significados dos termos utilizados na presente especificação são os seguintes: 

a) CONTRATANTE: União, por intermédio do Tribunal de Contas da União - TCU; 

b) CONTRATADA: Licitante vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado 
o objeto desta licitação, após a assinatura do contrato;  

c) FISCALIZAÇÃO: Servidor(es) designado(s) formalmente para representar a 
CONTRATANTE, responsável(eis) pela fiscalização dos serviços. 

2. PREPOSTO 

2.1. A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, um preposto, aceito pela 
fiscalização, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, 
sempre que for necessário. Na declaração deverá constar o nome completo, número do CPF e 
do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional. 

2.2. O preposto deverá se apresentar à respectiva unidade fiscalizadora em até 5 (cinco) 
dias úteis após a assinatura do contrato, para firmar, juntamente com os servidores designados 
para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das 
principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais 
assuntos pertinentes à implantação de postos e execução do contrato relativos à sua 
competência. 

2.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos 
serviços prestados. 

2.4. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as 
orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho. 

3. FORNECIMENTO DE UNIFORMES 

3.1. A CONTRATADA deverá providenciar para que os profissionais indicados apresentem-
se no local de prestação dos serviços trajando uniformes fornecidos às expensas da empresa. Os 
uniformes deverão ser aprovados previamente pela Fiscalização da CONTRATANTE e conter as 
características básicas constantes do ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS.. 

3.2. O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 10 (dez) 
dias, a contar do início da prestação dos serviços. 

3.3. A quantidade de itens dos uniformes estimada nas tabelas refere-se ao previsto para 
o período de um ano, porém, deverá ser fornecida a metade a cada seis meses, exceto para 
eventual item com quantidade anual igual a 1 (um), que deverá ser fornecido no início da 
execução contratual e no início de cada período prorrogado, se houver.   

3.4. Todos os itens do conjunto de uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da 
CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, caso não correspondam às 
especificações. 
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3.5. Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto a 
tecido, cor, modelo, desde que previamente aceitas pela FISCALIZAÇÃO. 

3.6. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados mediante recibo (relação 
nominal), cuja cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre que solicitado pela 
FISCALIZAÇÃO.   

3.7. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho.  

3.8. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da 
entrega dos novos.  
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ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

1. DAS NORMAS GERAIS DE CONDUTA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

1.1. O horário de expediente da CONTRATANTE é das 8 às 20 horas, cabendo à 
CONTRATADA e às Unidades onde serão alocados os postos de trabalho definir as escalas de 
horário para o cumprimento da jornada de trabalho, que poderá, inclusive, ser estabelecida fora 
do horário de expediente informado, a depender da necessidade do serviço, admitida a 
compensação de horas (exceto se for em jornada contínua, p.ex. 12x36 diurno e noturno) desde 
que atendidas as exigências legais.  

1.2. Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverão cumprir todas as normas 
gerais a seguir relacionadas, e ainda as atribuições específicas de cada serviço contratado, 
conforme consta das especificações técnicas deste anexo: 

a) Ser pontual e permanecer no posto de trabalho determinado, ausentando-se 
apenas quando substituído(a) por outro(a) profissional ou quando autorizado pela 
chefia ou pelo supervisor; 

b) Apresentar-se devidamente identificado(a) por crachá, uniformizado(a), 
asseado(a), barbeado e com unhas aparadas; 

c) Manter cabelos cortados e/ou presos; 

d) Cumprir as normas de segurança para acesso às dependências da CONTRATANTE; 

e) Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade verificada; 

f) Observar normas de comportamento profissional e técnicas de atendimento ao 
público; 

g) Cumprir as normas internas do órgão; 

h) Entrar em áreas reservadas somente em caso de emergência ou quando 
devidamente autorizado; 

i) Zelar pela preservação do patrimônio da CONTRATANTE sob sua responsabilidade, 
mantendo a higiene, a organização e a aparência do local de trabalho, solicitando a 
devida manutenção, quando necessário; 

j) Operar, sempre que necessário e de forma adequada, equipamentos e sistemas 
informatizados disponíveis para a execução dos serviços; 

k) Solicitar apoio técnico junto às unidades competentes da CONTRATANTE para 
solucionar falhas em máquinas e equipamentos;  

l) Conhecer a missão do posto que ocupa, assim como a forma de utilização dos 
equipamentos colocados à sua disposição; 

m) Assumir o posto com todos os acessórios necessários para o bom desempenho do 
trabalho; 

n) Receber/passar o serviço ao assumir/deixar o posto, relatando todas as situações 
encontradas, bem como as ordens e orientações recebidas; 
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o) Guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em virtude do 
serviço; 

p) Manter atualizada a documentação utilizada no posto; 

q) Buscar orientação com o preposto, em caso de dificuldades no desempenho das 
atividades, repassando-lhe o problema; 

r) Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em 
casos emergenciais;  

s) Levar ao conhecimento do preposto, imediatamente, qualquer informação 
considerada importante; 

t) Ocorrendo desaparecimento de material, comunicar o fato imediatamente ao 
preposto, lavrando posteriormente a ocorrência por escrito; 

u) Promover o recolhimento de objetos e/ou valores encontrados nas dependências 
da CONTRATANTE, providenciando para que sejam encaminhados à Segurança ou ao 
preposto; 

v) Evitar tratar de assuntos particulares ou que não tenham afinidade com o serviço 
desempenhado, durante o horário de trabalho, a fim de evitar o comprometimento 
e interrupções desnecessárias no atendimento; 

w) Evitar confrontos com servidores, outros prestadores de serviço e visitantes da 
CONTRATANTE; 

x) Tratar a todos com urbanidade; 

y) Não abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos particulares, de 
serviço ou atinentes ao contrato, exceto se for membro da FISCALIZAÇÃO; 

z) Não participar, no âmbito da CONTRATANTE, de grupos de manifestações ou 
reivindicações, evitando espalhar boatos ou tecer comentários desairosos ou 
desrespeitosos relativos a outras pessoas.  

2. DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS SERVIÇOS 

2.1. Constituem atribuições do serviço de VIGILÂNCIA ARMADA, no que couber: 

a) Manter sob vigilância e controle a entrada e a saída de pessoas; 

b) Realizar rondas nas áreas sob vigilância; 

c) Atuar no monitoramento de sistema de CFTV; 

d) Permanecer em vigilância nos momentos de entradas e saídas de materiais pelo 
portão de carga e descarga, conferindo nas saídas a numeração do patrimônio; 

e) Encaminhar à recepção pessoas estranhas aos quadros da CONTRATANTE; 

f) Prestar auxílio ao pessoal da recepção; 

g) Impedir a entrada de vendedores e pessoas não autorizadas; 

h) Retirar do interior do prédio pessoas não autorizadas; 
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i) Manter rigoroso controle sobre os veículos particulares que estiverem nos 
estacionamentos da CONTRATANTE, quando houver, durante o período de 
expediente; 

j) Orientar visitantes, servidores e usuários dos estacionamentos da CONTRATANTE, 
quando houver; 

k) Verificar quaisquer anormalidades com veículos, comunicando-as aos seus 
respectivos proprietários; 

l) Atentar para quaisquer atitudes suspeitas na saída de pessoas em veículos ou a 
pé; 

m)  Operar as máquinas de raios X e detectores de metais para triagem de pessoas e 
volumes nas recepções da CONTRATANTE; 

n) Informar imediatamente à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE sobre quaisquer 
anormalidades; 

o) Atender com prontidão quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO; 

p) Manter a guarda do posto; 

q) Revezar e apoiar outros postos, assumindo os encargos pertinentes em cada 
posto;  

r) Abrir e fechar as portas dos edifícios da CONTRATANTE, no início e final do 
expediente;  

s) Adotar todos os cuidados e precauções indispensáveis ao manuseio de 
armamento, de acordo com as orientações e determinações previstas em leis e 
normas, treinamentos e manuais pertinentes; 

t) Portar a arma somente no coldre, mantendo atenção para que o fecho de 
segurança do coldre permaneça sempre travado; 

u) Utilizar arma somente em legítima defesa, própria ou de terceiros, após esgotados 
todos os meios para solução de eventual problema; 

v) Nunca brincar com a arma, manuseá-la desnecessariamente ou entregar a outras 
pessoas, mesmo que qualificadas; 

w) Não repassar a arma carregada, devendo retirar toda a munição antes de entregá-
la ao substituto; 

x) Realizar outras atividades inerentes ao posto e de nível de complexidade 
compatível. 

y) Garantir a destinação adequada de baterias e pilhas usadas em comunicadores e 
lanternas. 

3. DA QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PARA OS PROFISSIONAIS ALOCADOS NA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1. Vigilante: requisitos exigidos conforme estabelecem a Lei 7.102, de 20.06.83, o 
Decreto nº 89.056, de 24.11.83 e a Portaria nº 3.233/2012 - DPF/MJ de 10.12.2012, e suas 
alterações. 
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4. DOS UNIFORMES 

4.1. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os itens de 
uniformes nas quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços. 

4.2. Os itens que compõem o conjunto do uniforme, que deverá ser fornecido 
anualmente, por posto, estão descritos a seguir: 

UNIFORMES 

FEMININO 

Item Peça Descrição Qtde. 
Anual 

1 Jaqueta  Cor preta, tecido tipo nylon, resinada, forrada com manta 
acrílica. 2 

2 Calça  

Modelo social, tecido oxford, cor idêntica à da jaqueta, 
braguilha forrada, cós entretelado, forrado, com passadores 
do mesmo tecido, 2 bolsos laterais embutidos, 2 bolsos 
traseiros embutidos, com uma casa vertical e um botão. 

4 

3 Lenço   Vermelho, de poliéster ou seda, de boa qualidade. 4 

4 Camisa  
Tecido oxford, cor branca, mangas curtas com platina na cor 
branca, bolso na parte superior em ambos os lados, 
sobrepostos, com tampa, distintivo em acrílico. 

8 

5 Fiel duplo  
Nylon preto, emblemas da empresa e do TCU e bandeira do 
Brasil bordados na parte externa dos bolsos e nas mangas 
das camisas. 

1 

6 Cinto  De couro, constituído de uma face na cor preta, sem costura, 
fivela em metal, com garra regulável. 2 

7 Meias Tipo social, cor preta. 4 
8 Sapato  Tipo social, de couro, cor preta, modelo scarpin, salto baixo. 2 
9 Capa de chuva  Plástica, cor preta com faixas fluorescentes. 1 

10 Crachá   1 

MASCULINO 

Item Peça Descrição Qtde. 
Anual 

1 Jaqueta  Cor preta, tecido tipo nylon, resinada, forrada com manta 
acrílica. 2 

2 Calça  

Modelo social, tecido oxford, cor idêntica à da jaqueta, 
braguilha forrada, cós entretelado, forrado, com passadores 
do mesmo tecido, 2 bolsos laterais embutidos, 2 bolsos 
traseiros embutidos, com uma casa vertical e um botão. 

4 

3 Gravata  Preta, de poliéster ou seda, de boa qualidade.  4 
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UNIFORMES 

4 Camisa  
Tecido oxford, cor branca, mangas curtas com platina na cor 
branca, bolso na parte superior em ambos os lados, 
sobrepostos, com tampa, distintivo em acrílico. 

8 

5 Fiel duplo 
Nylon preto, emblemas da empresa e do TCU e bandeira do 
Brasil bordados na parte externa dos bolsos e nas mangas 
das camisas. 

1 

6 Cinto masculino  De couro, constituído de uma face na cor preta, sem costura, 
fivela em metal, com garra regulável. 2 

7 Meias  Tipo social, cor preta. 4 
8 Sapato  Tipo social, cor preta. 2 
9 Capa de chuva Plástica, cor preta com faixas fluorescentes. 1 

10 Crachá   1 
  

5. DOS EQUIPAMENTOS 

5.1. A especificação dos equipamentos é estimativa. Cabe à CONTRATADA considerar em 
sua proposta a relação de equipamentos que necessita para a correta prestação dos serviços. 

5.2. Para a prestação dos serviços, são estimados os seguintes equipamentos: 
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

Item Descrição Unidade Qtde./posto de 12h 
1 Revólver calibre 38 Unid. 1 
2 Coldre de couro axilar  Unid. 1 
3 Baleiro Unid. 1 
4 Livro de ocorrências Unid. 1 
5 Lanterna recarregável Unid. 1 
6 Colete Balístico - nível mínimo de segurança II-A  Unid. 2 

 
MUNIÇÃO 

Item Descrição Unidade Qtde. anual/ vigilante 

1 Munição calibre 38 Blister c/10 1 
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ANEXO IV – DO ORÇAMENTO 

1. Tendo em vista as peculiaridades desta contratação, apresentam-se os 
esclarecimentos referentes às planilhas estimativas, os quais deverão ser observados pelas 
empresas licitantes quando da elaboração de suas propostas de preços: 

2. Para a elaboração das Planilhas de Custos e Formação de Preços dos postos, foi 
considerado o piso salarial estabelecido na(s) convenção(ões) coletiva(s) de trabalho do(s) 
sindicato(s) dos trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços ora terceirizados, vigentes 
neste ano no Estado em que os serviços serão prestados. 

3. As licitantes deverão apresentar as Planilhas de Custos e Formação de Preços com 
base em convenção coletiva de trabalho, ou outra norma coletiva mais benéfica, aplicável à 
categoria envolvida na contratação e à qual a licitante esteja obrigada. 

4. Na hipótese de eventual repactuação do contrato, somente serão considerados os 
itens previstos nas respectivas planilhas. 

5. Caso a licitante utilize instrumento coletivo distinto do adotado neste Edital, deverá 
indicar em sua proposta a convenção coletiva de trabalho ou a norma coletiva a que esteja 
obrigada. 

6. Os salários a serem pagos serão aqueles apresentados na proposta da licitante 
vencedora, e não poderão ser inferiores aos estimados neste Edital, nem inferiores aos da norma 
coletiva a que a licitante estiver obrigada, devendo ser utilizado o salário mais benéfico ao 
trabalhador. 

7. Ainda que, em acordo ou convenção coletiva da categoria, haja previsão de reajuste 
escalonado de salários, a CONTRATADA aplicará aos salários dos empregados que prestam 
serviços à CONTRATANTE os mesmos índices concedidos na repactuação contratual, 
independentemente da data de admissão do empregado nos quadros da CONTRATADA. 

8. As planilhas deverão ser individualizadas por tipo de posto, no entanto, a proposta 
para contratação terá que ser consolidada. 

9. Caso a proposta da licitante apresente salário inferior ao estabelecido neste Edital ou 
ao da norma coletiva a que estiver obrigada, dentre os dois o mais benéfico ao trabalhador, o 
Pregoeiro fixará prazo para ajuste da proposta.  

10. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado, ou a recusa em fazê-
lo, implica a desclassificação da proposta. 

11. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global. 

12. Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou 
justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

13. O LDI (Lucros e Despesas Indiretas) constante das planilhas de composição de custos 
e formação de preços engloba o lucro e as despesas administrativas e operacionais (Acórdão 
2.369/2011-TCU-Plenário). 

14. O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração 
empresas optantes pelo Lucro Presumido.  
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15. Não serão aceitas propostas com valores globais superiores aos estimados, bem 
como: 

a) Propostas com o valor unitário da mão de obra (total da planilha de custos e 
formação de preços de um empregado) superior ao estimado pela Administração; 

b) Propostas com o valor total dos materiais superior ao estimado pela 
Administração, se houver. 

16. O item B.03 - Aviso prévio trabalho será zerado após o primeiro ano de vigência do 
contrato. 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h   
 
  
 

Turno Diurno     

Salário Mínimo local (R$)                        
998,00      

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
(R$)       

Salário base     1.073,33 
    0% 0 

Adicional de Periculosidade % 
periculosidade 30% 322,00 

      0 
      0 
Adicional de Produtividade     64,40 
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$)   1.459,73 
        
II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$)   
GRUPO A - ENCARGOS       
A.01 SEGURIDADE SOCIAL   20,000% 291,94 
A.02 FGTS   8,000% 116,77 
A.03 SESI/SESC   1,500% 21,89 
A.04 SENAI/SENAC   1,000% 14,59 
A.05 INCRA   0,200% 2,91 
A.06 SEBRAE   0,600% 8,75 
A.07 Salário Educação   2,500% 36,49 
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 87,58 
TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS   39,800% 580,92 
GRUPO B       
B.01 13º Salário   8,333% 121,64 
B.02 Férias (sem o abono de 1/3)  8,333% 121,64 
B.03 Aviso Prévio Trabalhado  1,944% 28,38 
B.04 Auxílio Doença  0,222% 3,24 
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B.05 Acidente de Trabalho  0,051% 0,74 
B.06 Faltas Legais  0,415% 6,06 
B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,57 
B.08 Licença Paternidade   0,020% 0,28 
TOTAL - GRUPO B   19,359% 282,55 
GRUPO C       
C.01 Aviso Prévio Indenizado   0,417% 6,08 
C.02 Indenização Adicional  0,286% 4,16 
C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 
40% do FGTS) 3,200% 46,71 

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição 
de 10% do FGTS) 0,800% 11,67 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 40,54 
C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 
maternidade 0,013% 0,19 

TOTAL - GRUPO C    7,493% 109,35 
GRUPO D       

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 112,46 

TOTAL - GRUPO D   7,705% 112,46 
GRUPO E       

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,48 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 
afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 
trabalho 

0,004% 0,05 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,24 
TOTAL - GRUPO E    0,260% 3,77 
GRUPO F       
F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 
constantes da base de cálculo referente ao salário 
maternidade  

0,265% 3,87 

TOTAL - GRUPO F   0,265% 3,87 
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$)   74,881% 1.092,92 
        
VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.552,65 
        
III - INSUMOS       
Uniforme   127,43 
Auxílio alimentação    235,80 
Vale transporte   109,50 
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) -64,40 
Manutenção e depreciação de equipamentos  44,29 
Adicional de Assiduidade     8,62 
Prêmio mensal   25,00 
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TOTAL - INSUMOS (R$)     486,24 
        
INTRAJORNADA     161,45 
TOTAL INTRAJORNADA    161,45 
        
TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + 
INTRAJORNADA  3.200,33 

        
V - LDI E TRIBUTAÇÃO       

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)     
Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 160,02 
Lucro   10,00% 320,03 
TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 480,05 
        
TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO     
ISS   5,00% 201,44 
COFINS  3,00% 120,87 
PIS   0,65% 26,19 
TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 348,50 

        

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$)   4.028,88 
Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$)     8.057,76 
PREÇO ANUAL POR POSTO (R$)     96.693,13 

 
 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h    
  
 

Turno Noturno     

Salário Mínimo local (R$)                        
998,00      

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
(R$)       

Salário base     1.073,33 
    0%   

Adicional de Periculosidade % 
periculosidade 30% 322,00 

Adicional Noturno     176,58 
Adicional de Produtividade     64,40 
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$)   1.636,31 
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II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$)   
GRUPO A - ENCARGOS       
A.01 SEGURIDADE SOCIAL   20,000% 327,26 
A.02 FGTS   8,000% 130,90 
A.03 SESI/SESC   1,500% 24,54 
A.04 SENAI/SENAC   1,000% 16,36 
A.05 INCRA   0,200% 3,27 
A.06 SEBRAE   0,600% 9,81 
A.07 Salário Educação   2,500% 40,90 
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 98,17 
TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS   39,800% 651,21 
GRUPO B       
B.01 13º Salário   8,333% 136,35 
B.02 Férias (sem o abono de 1/3)  8,333% 136,35 
B.03 Aviso Prévio Trabalhado  1,944% 31,81 
B.04 Auxílio Doença  0,222% 3,63 
B.05 Acidente de Trabalho  0,051% 0,83 
B.06 Faltas Legais  0,415% 6,79 
B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,64 
B.08 Licença Paternidade   0,020% 0,32 
TOTAL - GRUPO B   19,359% 316,72 
GRUPO C       
C.01 Aviso Prévio Indenizado   0,417% 6,81 
C.02 Indenização Adicional  0,286% 4,67 
C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 
40% do FGTS) 3,200% 52,36 

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição 
de 10% do FGTS) 0,800% 13,09 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 45,45 
C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 
maternidade 0,013% 0,21 

TOTAL - GRUPO C    7,493% 122,59 
GRUPO D       

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 126,07 

TOTAL - GRUPO D   7,705% 126,07 
GRUPO E       

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,54 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 
afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 
trabalho 

0,004% 0,06 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,63 
TOTAL - GRUPO E    0,260% 4,23 
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GRUPO F       
F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 
constantes da base de cálculo referente ao salário 
maternidade  

0,265% 4,34 

TOTAL - GRUPO F   0,265% 4,34 
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$)   74,881% 1.225,16 
        
VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.861,47 
        
III - INSUMOS       
Uniforme   127,43 
Auxílio alimentação    235,80 
Vale transporte   109,50 
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) -64,40 
Manutenção e depreciação de equipamentos  44,29 
Adicional de Assiduidade     8,62 
Prêmio mensal   25,00 
TOTAL - INSUMOS (R$)     486,24 
        
INTRAJORNADA     180,98 
TOTAL INTRAJORNADA   180,98 
        
TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + 
INTRAJORNADA 3.528,68 

        
V - LDI E TRIBUTAÇÃO       

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)     
Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 176,43 
Lucro   10,00% 352,87 
TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 529,30 
        
TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO     
ISS   5,00% 222,11 
COFINS  3,00% 133,27 
PIS   0,65% 28,87 
TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 384,25 

        

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$)   4.442,24 
Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$)     8.884,48 
PREÇO ANUAL POR POSTO (R$)     106.613,71 
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PLANILHA DE PREÇOS DE UNIFORMES  
FEMININO 

Item Peça 

Valor 
Médio 

Unitário 
(R$) 

Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ 
Empregado 

(R$) 

Valor Mensal/ 
Empregado (R$) 

1 Jaqueta  141,23 2 282,46 23,54 

2 Calça  63,66 4 254,65 21,22 

3 Lenço   26,63 4 106,51 8,88 

4 Camisa  38,91 8 311,31 25,94 

5 Fiel duplo  21,27 8 170,13 14,18 

6 Cinto  34,58 2 69,15 5,76 

7 Meias 9,82 4 39,30 3,27 
8 Sapato  166,77 2 333,55 27,80 
9 Capa de chuva  14,75 1 14,75 1,23 

10 Crachá 7,60 1 7,60 0,63 
TOTAL FEMININO (R$)     1.589,40 132,45 

MASCULINO 

Item Peça 

Valor 
Médio 

Unitário 
(R$) 

Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ 
Empregado 

(R$) 

Valor Mensal/ 
Empregado (R$) 

1 Jaqueta  141,23 2 282,46 23,54 

2 Calça  61,13 4 244,52 20,38 

3 Gravata  32,36 4 129,43 10,79 

4 Camisa  38,91 8 311,31 25,94 

5 Fiel duplo 21,27 8 170,13 14,18 

6 Cinto masculino  34,58 2 69,15 5,76 
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7 Meias  9,82 4 39,30 3,27 
8 Sapato  100,13 2 200,25 16,69 
9 Capa de chuva 14,75 1 14,75 1,23 

10 Crachá 7,60 1 7,60 0,63 
TOTAL MASCULINO (R$)     1.468,89 122,41 
MÉDIA MASCULINO/FEMININO 
(R$)     1.529,14 127,43 

 
PLANILHA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS 

Item Descrição Unidade 
Qtde/pos

to de 
12x36h 

Valor 
médio 

unitário 
(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

1 Revólver calibre 38 Unid. 1,00 3.815,00 1.907,50 

2 Coldre de couro axilar  Unid. 1,00 110,74 55,37 

3 Baleiro Unid. 1,00 36,45 18,23 

4 Livro de ocorrências Unid. 1,00 10,82 5,41 

5 Lanterna recarregável Unid. 1,00 50,50 25,25 

6 Colete Balístico nível mínimo de 
segurança II-A  Unid. 2,00 855,58 855,58 

Custo Total dos Equipamentos (R$)   2.867,34 

Manutenção Mensal (R$)   14,34 

Depreciação Mensal (R$)   23,89 

Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$)   38,23 
     

MUNIÇÃO 

Item Descrição Unidade 
Qtde 

anual/ 
vigilante 

Valor 
médio/ 

blister (R$) 

Total 
mensal/ 
vigilante 

(R$) 

1 Munição calibre 38 Blister 
c/10 1,00 72,70 6,06 

Total Munição (R$)   6,06 
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OBRIGATÓRIO APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MIN. TRABALHO E 
EMPREGO DENTRO DA VALIDADE E MARCADO NO CORPO DO EQUIPAMENTO OU NA 
EMBALAGEM EXTERNA. CONSULTA POSSÍVEL EM WWW.CONSULTACA.COM.BR 
 

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS  
 

MÃO DE OBRA 

Serviços Turno  Jornada 

Valor 
Mensal/ 

Empregado 
(R$) 

Empregados/ 
Posto 

Qtde. 
de 

Postos 

Valor 
Mensal 

Total (R$) 

Valor 
Anual (R$) 

Vigilância 
Armada Diurno  12x36 h  4.028,88 2 1 8.057,76 96.693,12 

Vigilância 
Armada Noturno  12x36 h  4.442,24 2 1 8.884,48 106.613,76 

TOTAL MÃO DE OBRA 
(R$)         16.942,24 203.306,88 

Observação: O valor total estimado para o período de 30 (trinta) meses é de R$ 508.267,20 
(quinhentos e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos). 
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ANEXO V – MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1. MÃO DE OBRA – REMUNERAÇÃO 

1.1. O valor do salário da(s) categoria(s) envolvida(s) na prestação dos serviços ora 
licitados foram definidos com base nos pisos salariais constantes na(s) Convenção(ões) 
Coletiva(s) de Trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas 
pertinentes, conforme tabelas abaixo:  

QUADRO DE SALÁRIOS 

Categoria Convenção Coletiva Vigência Registro no MTE Dispositivo 
(Cláusula) Valor (R$) 

Vigilância 01/01/2019 A 31/12/2019 AL000039/2019 Cláusula quarta 1.073,33 

(1) Adicional de Periculosidade – 30% do salário base - estabelecido conforme art. 1º da Lei 
12.740, de 8 de dezembro de 2012, que alterou o art. 193 da CLT, regulamentado pela 
portaria nº 1.885/MTE de 2 de dezembro de 2013.  

(2) Adicional de Produtividade – 6% do salário base – estabelecido conforme a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2019/2019, Cláusula terceira.  

(3) Adicional Noturno – 25% do salário base - estabelecido conforme a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2019/2019, Cláusula décima primeira.   

Metodologia de Cálculo do Adicional Noturno 
Valor do Adicional Noturno (mensal) = {[7h x (7 dias x 4,345 semanas por mês) x Adicional 
Noturno por Hora] / 2}, 
Onde: 2 = número de vigilantes. 
Adicional Noturno (por hora) = {[(Salário Base + Adicional de Periculosidade + Adicional de 
Produtividade) / 220 h] x (25%)} 

 

2. ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

2.1. Cálculos do Grupo A 
Item % Fundamento 

A.01 – SEGURIDADE SOCIAL 20,000% Art. 2°, § 3º, da Lei 11.457, de 16 de 
março de 2007. 

A.02 – FGTS 8,000% Art. 15, Lei nº 8.036/90 e Art. 7º, III, CF. 

A.03 – SESI/SESC 1,500% Art. 30, Lei 8.036, de 11 de maio de 
1990. 

A.04 – SENAI/SENAC 1,000% 
Art. 1º, caput, Decreto-Lei 6.246, de 
1944 (SENAI) e art. 4º, caput do 
Decreto-Lei 8.621, de 1946. (SENAC). 

A.05 – INCRA 0,200% 
Art. 1°, I, 2 c/c art. 3°, ambos do 
Decreto-Lei 1.146, de 31 de dezembro 
de 1970. 
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Item % Fundamento 

A.06 – SEBRAE 0,600% Art. 8º, Lei 8.029, de 12 de abril de 
1990. 

A.07 – Salário Educação 2,500% Art. 3º, Inciso I, Decreto 87.043, de 22 
de março de 1982. 

A.08 – Riscos Ambientais do 
Trabalho – RAT x FAP 6,000% Cálculo abaixo 

Total 39,800% 

A.08 – Riscos Ambientais do Trabalho RAT X FAP: 
A.08 = RAT x FAP, em que: 
Vigilância Armada: 
RAT – 3% Atividades de Vigilância Armada – código 8011-1/01, todos do Anexo V do Decreto nº 
3.048/1999); 
FAP – 2,000 (Padrão).  
A.08 = RAT x FAP = 3 x 2,000 = 6,000% - Vigilância Armada. Encargos do Grupo A=39,800% 
Observação: A licitante deve preencher o item A.08 das planilhas de composição de custos e 
formação de preços com o valor de seu FAP, a ser comprovado no envio de sua proposta 
adequada ao lance vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê-
lo.  

2.2. Cálculos do Grupo B 
Item % Memória de cálculo Fundamento 

B.01 – 13º Salário 8,333% [(1/12)x100] = 8,333% Art. 7º, VIII, CF/88 

B.02 – Férias 8,333% [(1/12]x100] = 8,333% Art. 7º, XVII, CF/88 

B.03 – Aviso prévio 
trabalhado 1,944%  [(100% / 30) x 7] / 12 = 

1,944% 

Art. 7º, XXI, CF/88, 
477, 487 e ss. da 
CLT 

B.04 – Auxílio 
Doença 0,222% 

(Benefícios de auxílio 
doença urbano/ 
População 
Economicamente Ativa 
Ocupada) / 12 = 0,222% 

Art. 59 e ss. da Lei 
nº 8.213/91 

B.05 – Acidente de 
trabalho 0,051% 

{[(100% /30) x 15] / 12} x 
(nºCAT/População INSS 
CAT) = 0,051% 

Art. 19 a 23 da Lei 
nº 8.213/91 

B.06 – Faltas legais 0,415% [(100% / 30) x 1,4947] / 12 
= 0,415% Art. 473 da CLT 

B.07 – Férias sobre 
licença maternidade 0,039% [(8,333% x 1,416% x 4/12) 

x 100] = 0,039% 
Impacto do item 
férias sobre a 
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Item % Memória de cálculo Fundamento 
licença 
maternidade 

B.08 – Licença 
paternidade 0,020% {[(100% /30) x 5] / 12} x 

1,416% = 0,020% 
Art. 7º, XIX, CF/88 e 
10, §1º, da ADCT 

Total 19,359%   

B.03 - Redução de 7 dias ou de 2h por dia para 100 % dos empregados. Percentual relativo a 
contrato de 12 (doze) meses.  
B.04 - De acordo com dados do MTPS, foram concedidos 1.462.463 benefícios de auxílio doença 
urbano no ano de 2013 em uma população de contribuintes para o INSS de 54.796.761 pessoas 
(http://www.mtps.gov.br/dados-abertos/dados-da-previdencia/previdencia-social-e-
inss/boletim-estatistico-da-previdencia-social-beps).  
B.05 - Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1,22% dos empregados. Esta taxa foi obtida 
pela proporção de acidentes de trabalho registrados, 717.911, conforme dados do Anuário 
Estatístico da Previdência Social – AEPS/2013, em relação a 58.981.000 de trabalhadores que 
fazem jus a emissão da CAT (trabalhadores com carteira assinada, outros tipos de trabalhadores 
e domésticas), conforme dados da PNAD 2013.  
B.06 - Estimativa de 1,4947 ausências por ano, de acordo com a IN 2/2008-MPOG.  
B.07 - Estimativa de 1,416% (taxa de natalidade da população brasileira/IBGE) de empregadas 
usufruindo 4 meses de licença por ano. 
B.08 - Estimativa de 1,416% (taxa de natalidade da população brasileira/IBGE) dos empregados 
usufruindo 5 dias da licença por ano. 

2.3. Cálculos do Grupo C 
Item % Memória de cálculo Fundamento 

C.01 – Aviso prévio 
indenizado 0,417% {[0,05x(1/12)]x100} = 

0,417% 

Art. 7º, XXI, 
CF/88, 477, 

487 e ss. CLT 

C.02 – Indenização adicional 0,286% 
[1/12 x 3,4275%] 

 = 0,286% 

Art. 9º da Lei 
nº 7.238, de 

1984 

C.03 – Indenização 40% FGTS 
(100%) 3,200% (1x0,40x0,08x100) = 

3,200% 
Art. 18, §1º da 
Lei 8.036/90 

C.04 – Indenização 10% FGTS 
(100%) 0,800% (1x0,10x0,08x100) = 

0,800% 

Art. 1º da Lei 
Complementar 

nº 110/01 

C.05 – Abono de Férias - 1/3 
constitucional 2,778% [(1/3)/12x100] = 

2,778% 
Art. 7º, XVII, 

CF/88 

C.06 – Abono de Férias - 1/3 
constitucional sobre licença 
maternidade 

0,013% {[(1/3)/12]x0,02x(4/12) 
x100]} = 0,013% 

Art. 7º, XVII, 
CF/88 
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Item % Memória de cálculo Fundamento 

Total 7,493%   
C.01 - Estimativa de que 5% (cinco por cento) dos empregados serão substituídos durante um 
ano. 
C.02 - Estimativa de que 3,4275% dos empregados receberão indenização de acordo com a média 
nacional de 12 meses (abril 2015 - março 2016) da Taxa de Rotatividade por Nível Geográfico - 
M.T.E./CAGED. 
C.03 - Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.  
C.04 - Contribuição de 10% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.  

2.4. Cálculos do Grupo D 
D.01 – Encargos do Grupo A sobre os Encargos do Grupo B  
D.01 = 0,398 x 0,19359 = 7,705% - Vigilância Armada; 

2.5. Cálculos do Grupo E 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

E.01 – Inc. do FGTS 
exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado. 

0,033% 
 

A.02 x C.01 =  
(0,08x0,00417)x100 = 
0,033% 

Súmula nº 305 do 
TST 

E.02 – FGTS sobre 
afastamento superior a 15 
dias por acidente de 
trabalho. 

0,004% 
A.02 x B.05 = 
(0,08x0,051)x100 = 
0,004% 

Lei 8.036, de 
1990, art. 15, §5º 

E.03 – FGTS sobre abono 
de Férias - 1/3 
constitucional. 

0,222% 
A.02 x C.05 = 
(0,08x0,02778)x100 = 
0,222% 

Lei 8.036, de 
1990, art. 15, §5º 

Total 0,260%   

E.02 - Estimativa de que 8% (oito por cento) dos empregados sofrem acidentes durante o ano, 
com ausência média de 30 dias durante o ano. O percentual do FGTS (8%) será aplicado 
somente sobre os 15 dias restantes do afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram 
calculados no item B.05. 

2.6. Cálculos do Grupo F 
F.01 – Encargos do Grupo A sobre salário maternidade  
F.01 = (Encargos Grupo A) x 4/12 x 2%, em que: 
Encargos do Grupo A = 0,3980; 
4/12 = período de 4 meses de licença em um ano; 
2% = Estimativa de que 2% dos empregados usufruirão da licença maternidade de 4 meses em 
um ano. 
F.01 = 0,39800x(4/12)x(2/100) = 0,265% para os postos de Vigilância Armada. 
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2.7. Total Encargos Sociais 
Item Encargo (%) 

TOTAL - GRUPO A 39,800% 

TOTAL - GRUPO B 19,359% 

TOTAL - GRUPO C  7,493% 

TOTAL - GRUPO D 7,705% 

TOTAL - GRUPO E  0,260% 

TOTAL - GRUPO F 0,265% 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 74,881% 

3. INSUMOS: 

3.1. Uniformes: Os valores dos uniformes foram baseados em pesquisas de mercado. 

3.2. Munição: Os valores das munições foram baseados em pesquisas de mercado.  

3.3. Vale refeição: O valor do vale refeição foi calculado de acordo com a convenção 
coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas 
envolvidas na prestação dos serviços ora licitados.  

Vale refeição = valor diário x 22 

Vale refeição (12x36h) = valor diário x 15 
Onde: 22 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados no mês. 
Onde: 15 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados com escala 
de 12x36 no mês. 

Obs.:  O parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Segunda da CCT determina que 80% da despesa 
com vale refeição deve ser custeado pela empresa e 20% pelo empregado. 

3.4. Vale transporte: O vale transporte foi baseado no preço da passagem, trajeto de ida 
e volta residência/Secex.  

Vale transporte (12x36h) = 365/12/2xVTx2 

3.4.1. Dedução legal do vale transporte: O valor da dedução do vale transporte está de 
acordo com o art. 4º, parágrafo único da Lei 7.418, de 16 de dezembro de 1985 (desconto 
máximo de 6% do salário-base). 

3.5. Manutenção de Equipamentos: O valor do insumo Manutenção de Equipamentos foi 
obtido adotando-se a metodologia das Tabelas de Composições de Preços para Orçamentação, 
publicação da Editora Pini, para equipamentos de pequeno porte (aproximadamente 1,5HP), com 
utilização, em média, de 83h/mês, em conjunto com o Manual de Custos Rodoviários do DNIT, 
Volume 1, de 2003: 

M= k x 83 x V0/VU, onde: 
M = custo de manutenção mensal 
K = 0,6 (conforme adotado pelo Sicro2 /DNIT – Manual de Custos Rodoviários – 

Volume 1, página 83); 
VU = Vida Útil = 10.000 horas  
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V0 = Valor de aquisição do equipamento 
Assim: 
Manutenção Mensal = Valor total dos equipamentos (ANEXO IV)x0,5% a.m.;  

3.6. Depreciação de Equipamentos: Para o cálculo do insumo Depreciação de 
Equipamentos, adotou-se vida útil de 8 anos e valor residual de 20%, com base no Manual de 
Custos Rodoviários do DNIT, volume 1, de 2003.   
 Assim: 

 Depreciação Mensal = [Valor total dos equipamentos x (1,00-0,20)]/(12x8); 

3.7. Prêmio mensal: R$ 25,00 (vinte e cinco reais), estabelecido conforme a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2018/2018, Cláusula décima primeira, Parágrafo Primeiro. 
 

3.8.  Adicional de Assiduidade – R$ 8,62 (oito reais e sessenta e dois centavos) – estabelecido 
conforme a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019, Cláusula décima quinta. 

Metodologia de Cálculo do Adicional Assiduidade 
Valor fixo estabelecido pela convenção = R$ 103,43 (recebido quando da concessão das 
férias, caso o empregado não tenha faltado sem justificativa) 
Valor mensal = R$ 103,43 / 12 meses = R$ 8,62 

 

4. Intrajornada: (para escala 12x36h) 

4.1. Intrajornada: O intervalo intrajornada poderá ser reduzido na CCT para no mínimo 
30 minutos. Se a CCT não dispuser, o intervalo da intrajornada será de 1 hora.  

Intrajornada = ((valor total de remuneração)/220)x meia ou uma horax7x4,345/2*1,6 
Onde: 2 = número de empregados de um posto. 

Observação: A licitante deve preencher o item intrajornada com o valor do custo por ela 
apurado, para a indenização do profissional.   

5. LUCRO E DESPESAS INDIRETAS E TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

5.1. Lucro e Despesas Indiretas – LDI: 

5.1.1. Para fins de estimativa da CONTRATANTE, em Lucro e Despesas Indiretas - LDI, foram 
consideradas as despesas administrativas e operacionais (5%) e a margem de lucro (10%). 

5.1.1.1. Obs.: Eventuais custos não previstos expressamente na memória de cálculo devem 
ser cobertos pelo LDI (Lucro e Despesas Indiretas). 

5.2. Tributação sobre Faturamento 

5.2.1. Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributação de 
Lucro PRESUMIDO. A licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha com 
base no regime de tributação ao qual estará submetida durante a execução do contrato. 
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ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h   
 

Turno    

Salário Mínimo local (R$)    

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
(R$)       

Salário base     

Adicional de Periculosidade % 
periculosidade 30%  

Adicional Noturno     
Adicional de Produtividade 6%   
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$)      
        
II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$)   
GRUPO A - ENCARGOS       
A.01 SEGURIDADE SOCIAL     
A.02 FGTS     
A.03 SESI/SESC     
A.04 SENAI/SENAC     
A.05 INCRA     
A.06 SEBRAE     
A.07 Salário Educação     
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP   
TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS     
GRUPO B     
B.01 13º Salário     
B.02 Férias (sem o abono de 1/3)    
B.03 Aviso Prévio Trabalhado    
B.04 Auxílio Doença    
B.05 Acidente de Trabalho    
B.06 Faltas Legais    
B.07 Férias sobre Licença Maternidade   
B.08 Licença Paternidade     
TOTAL - GRUPO B     
GRUPO C     
C.01 Aviso Prévio Indenizado     
C.02 Indenização Adicional    
C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 
40% do FGTS)   
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
Vigilância Armada 

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição 
de 10% do FGTS)   

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional   
C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 
maternidade   

TOTAL - GRUPO C      
GRUPO D     

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B   

TOTAL - GRUPO D     
GRUPO E     

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado   

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 
afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 
trabalho 

  

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional   
TOTAL - GRUPO E      
GRUPO F     
F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 
constantes da base de cálculo referente ao salário 
maternidade  

  

TOTAL - GRUPO F     
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$)     
      
VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$)  
       
III - INSUMOS      
Uniforme    
Auxílio alimentação     
Vale transporte    
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)  
Manutenção e depreciação de equipamentos 
Adicional de Assiduidade 
Prêmio mensal 

  

TOTAL - INSUMOS (R$)      
       
IV - INTRAJORNADA      
Intrajornada     
TOTAL INTRAJORNADA (R$)    
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
Vigilância Armada 

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + 
INTRAJORNADA (R$)  

        
V - LDI E TRIBUTAÇÃO       

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)     
Despesas Administrativas/Operacionais   
Lucro     
TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS   
      
TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO   
ISS     
COFINS    
PIS     
TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO   

      

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$)   
Quantidade de empregados no posto  

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$)      
PREÇO ANUAL POR POSTO (R$)      

 
PLANILHA DE PREÇOS DE UNIFORMES  

VIGILÂNCIA ARMADA 
FEMININO 

Item Peça Valor Médio 
Unitário (R$) 

Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ 
Empregado (R$) 

Valor Mensal/ 
Empregado (R$) 

1 Jaqueta  2   

2 Calça  4   

3 Lenço  4   

4 Camisa  8   

5 Fiel duplo  8   

6 Cinto  2   

7 Meias  4   

8 Sapato  2   

9 Capa de chuva  1   

10 Crachá  1   
TOTAL FEMININO (R$)     
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VIGILÂNCIA ARMADA 

MASCULINO 

Item Peça Valor Médio 
Unitário (R$) 

Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ 
Empregado (R$) 

Valor Mensal/ 
Empregado (R$) 

1 Jaqueta   2   

2 Calça   4   

3 Gravata   4   

4 Camisa   8   

5 Fiel duplo  8   

6 Cinto masculino   2   

7 Meias   4   

8 Sapato   2   

9 Capa de chuva  1   
10 Crachá  1   

TOTAL MASCULINO (R$)     

MÉDIA MASCULINO/FEMININO (R$)    

 
PLANILHA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS  
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

Item Descrição Unidade Qtde./posto 
de 12h 

Qtde./ 
vigilante 

Valor 
médio 

unitário 
(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

1 Revólver calibre 38 Unid. 1,00 0,50   

2 Coldre de couro axilar  Unid. 1,00 0,50   
3 Baleiro Unid. 1,00 0,50   
4 Livro de ocorrências Unid. 1,00 0,50   
5 Lanterna recarregável Unid. 1,00 0,50   
6 Colete Balístico -  nível mínimo II-A  Unid. 2,00 1,00   

Custo Total dos Equipamentos (R$)     
Manutenção Mensal (R$)     
Depreciação Mensal (R$)     
Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$)     
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MUNIÇÃO 

Item Descrição Unidade 
Qtde. 
anual/ 

vigilante 

Qtde. 
mensal/ 
vigilante 

Valor 
médio/ 
blister 

(R$) 

Total 
mensal/ 
vigilante 

(R$) 

1 Munição calibre 38 Blister 
c/10 1,00 0,083333333   

Total Munição (R$)     
 

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS  
MÃO DE OBRA 

Serviços Turno  Jornada 

Valor 
Mensal/ 

Empregado 
(R$) 

Empregados/Posto 
Qtde. 

de 
Postos 

Valor 
Mensal 

Total (R$) 

Valor 
Anual (R$) 

Vigilância 
Armada Diurno  12x36 

h   2 1   

Vigilância 
Armada Noturno  12x36 

h   2 1   

TOTAL MÃO DE OBRA (R$)       
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 
 

Declaramos que a empresa _______________________________________, inscrita 
no CNPJ (MF) nº ____________________, possui os seguintes contratos firmados com a 
iniciativa privada e a Administração Pública:  
 

Contratante CNPJ Nº/Ano do 
contrato 

Data de 
assinatura 

Data de 
vigência 

Valor anual 

______________
 

____________
 

__________ ____________
 

___________
 

___________
 ______________

 
____________

 
__________ ____________

 
___________

 
___________

 ______________
 

____________
 

__________ ____________
 

___________
 

___________
  

 
Local e data 

 
______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do emissor 
 

 
COMPROVAÇÃO DA SUBCONDIÇÃO 34.4. 
 
Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 
(um doze avos) do valor dos contratos firmados com a Administração Pública e com a iniciativa 
privada. 

 
Valor do Patrimônio Líquido  x 12 > 1 
   Valor total dos contratos 

 
OBS: Esse resultado deverá ser superior a 1. 
 
 
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 35. 
 
Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de 
contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita 
bruta. 
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(Valor da receita bruta – Valor total dos contratos) x 100 = 

Valor da receita bruta  
 
OBS: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverá 
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas. 
 

JUSTIFICATIVA PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL MAIOR QUE 10% 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
 
Observações: 

1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa; 

2. A licitante deverá informar todos os contratos vigentes. 
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ANEXO VIII – CONVENÇÃO(ÕES) COLETIVA(S) DE TRABALHO 

O arquivo que constitui este Anexo está disponível aos interessados juntamente ao Edital 
do Pregão Eletrônico n.º 50/2019 do TCU no sistema Comprasnet 
(www.comprasgovernamentais.gov.br) ou por meio do portal do TCU na internet, no endereço 
eletrônico: 

http://portal.tcu.gov.br/comunidades/licitacoes-e-contratos-do-tcu/licitacoes/licitacoes-em-
andamento/ 

Caso não seja possível o acesso ao arquivo por meio do portal do TCU ou no sistema 
Comprasnet, as licitantes poderão solicitá-lo por meio de mensagem de correio eletrônico ao 
endereço cpl@tcu.gov.br. 
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ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO N.º _______ /20__ QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, E _______ PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILÂNCIA 
ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO ESTADO DE 
ALAGOAS – SEC-AL. 

CONTRATANTE: A União, por intermédio do Tribunal de Contas da União[/se for o caso, indicar 
também o nome da Unidade Técnica], com sede no [inserir endereço completo], inscrito no CNPJ 
(MF) sob o n.º 00.414.607/____-__, representado pelo seu[inserir função da autoridade 
competente], Senhor(a) [inserir nome do titular ou substituto], de acordo com a 
[delegação/subdelegação]de competência contida no inciso _____ do art. ______ da Portaria da 
[Presidência ou Segedam] n.º ______, de ________. 

CONTRATADA: _____________________, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º ______________, 
estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) 
[inserir nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______ [inserir número e 
órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º ________________, de acordo com a 
representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social]. 

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no 
TC 007.944/2019-5 (Pregão Eletrônico __/20__), mediante as cláusulas e condições que se 
seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço continuado de Vigilância 
armada nas dependências da Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado de Alagoas – 
SEC-AL, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos e 
materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, em regime de 
empreitada por preço unitário, conforme especificações dos anexos do Edital do Pregão 
Eletrônico nº ___/20__. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

1. O valor anual deste contrato é de R$ ____(___). 

2. O valor total deste contrato para 30 (trinta) meses é de R$ ____(___). 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

1. A despesa orçamentária da execução deste contrato para o exercício de ___, no valor de 
R$ _____ (__________), correrá conforme a Nota de Empenho _____________n.º ________, de 
___/___/____. 

CLÁUSULA QUARTA – DO INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

1. A execução contratual terá início em 24/10/2019.  

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  

1.  O prazo de vigência deste contrato é de 30 (trinta) meses, contados de __/__/__ a 
__/__/__. 

2. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, até o limite de 60 
(sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, 
e autorizado formalmente pela autoridade competente:  

2.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;  

2.2. A Administração do TCU tenha interesse na continuidade dos serviços 

2.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração do 
TCU; e  

2.4. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.  

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

1.  A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 20 (vinte) dias corridos, contados do 1º (primeiro) dia útil seguinte à data que a CONTRATADA 
recebeu a sua via do contrato assinada, comprovante de prestação de garantia no valor de R$ 
_____ (________), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual 
atualizado do contrato, com vigência de __/__/__ a __/__/__, podendo optar por caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

2.  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

2.1. prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

2.2. multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA;  

2.3. prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato;  

2.4. obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

3.  No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, poderá decidir-se por uma das 
seguintes alternativas: 

3.1.  apresentar seguro-garantia para os riscos elencados nos subitens 2.1 a 2.4 do item 2 
acima, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, 
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na modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de 
Serviço” com cláusula específica indicando a cobertura adicional de obrigações 
previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA; ou 

3.2.  apresentar seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do 
Fornecedor e do Prestador de Serviço” para cobertura dos subitens 2.1 a 2.3 do item 
2 acima, complementada com a garantia adicional da modalidade “Seguro-Garantia 
de Ações Trabalhistas e Previdenciárias” para o subitem 2.4 do item 2 acima, 
correspondentes a 1% (um por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, do 
valor anual atualizado do contrato. 

4.  A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta 
específica, com correção monetária, em favor do Tribunal de Contas da União.  

5.  A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o modelo 
constante no Anexo X.  

6.  O descumprimento do prazo fixado para apresentação da garantia autoriza a 
Administração a promover o bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 
5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a título de garantia.  

6.1. O bloqueio efetuado com base no item 6 desta cláusula não gera direito a nenhum 
tipo de compensação financeira à CONTRATADA.  

6.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base 
no item 6 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  

7.  O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de 
garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.   

8.  Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a FISCALIZAÇÃO 
do contrato deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações 
de solicitação de defesa prévia à CONTRATADA bem como as decisões finais de 1ª e última 
instância administrativa. 

9.  O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado 
pelo Tribunal de Contas da União com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 
CONTRATADA.  

10.  Será considerada extinta a garantia:  

10.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

10.2. com a extinção do contrato.  

11.  Isenção de responsabilidade da garantia:  

11.1. O Tribunal de Contas da União não executará a garantia na ocorrência de uma ou 
mais das seguintes hipóteses:  

11.1.1. caso fortuito ou força maior;  
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11.1.2. alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das 
obrigações contratuais;  

11.1.3. descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou 
fatos praticados pela Administração;  

11.1.4. atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.  

11.2. Caberá à própria administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos 
subitens 11.1.3 e 11.1.4 desta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no 
processo instaurado pelo Tribunal de Contas da União.  

12.  Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 
comunicados pela CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de 
até 90 (noventa) dias após o término de vigência do contrato.  

Observação:  

1. Caso o valor total anual do contrato seja inferior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil 
reais), não deverá ser exigida garantia de execução do contrato, nos termos da Portaria-Segedam 
n.º 46/2014. 
2. Nesse caso a cláusula passaria a ter a seguinte redação: 

“1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter, 
do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e 
ressarcimentos devidos pela CONTRATADA. ” 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES  

1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º __/20__, deve: 

2.1. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo 
da manutenção dessas condições; 

2.2. Responder, nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as 
despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como 
salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, 
uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 
Poder Público; 

2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, 
inclusive no que se referir ao acesso às dependências onde serão executados os 
serviços; 

2.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a 
execução deste contrato; 

2.5. Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada 
e prestar os esclarecimentos solicitados; 
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2.6. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do 
serviço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo 
prestado; 

2.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus 
empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato; 

2.8. Manter seus empregados sob as normas disciplinares da CONTRATANTE, 
substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, 
qualquer que seja considerado inconveniente pelo representante da 
CONTRATANTE; 

2.9. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados necessários à 
realização dos serviços, de acordo com a qualificação mínima exigida; 

2.10. Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das 
atribuições de seus empregados; 

2.11. Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de 
trabalho, tratamento de informações recebidas e manutenção de sigilo, 
comportamento perante situações de risco e atitudes para evitar atritos com 
servidores, colaboradores e visitantes da CONTRATANTE; 

2.12. Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme; 
2.13. Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a 

fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução 
dos serviços pelos empregados; 

2.14. Coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 
2.15. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 
2.16. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do 
preposto;  

2.17. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios; 
2.18. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 

bem como as ocorrências havidas, permitindo à CONTRATANTE o acesso ao 
controle de frequência; 

2.19. Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados; 
2.20. Solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de 

quaisquer equipamentos, pertencentes à CONTRATADA, que tenha levado para o 
local de execução do serviço;  

2.21. Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências da 
CONTRATANTE, por meio próprio ou mediante vale transporte, inclusive em casos 
de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça 
necessária a execução dos serviços em regime extraordinário, para assegurar a 
continuidade normal dos serviços; 

2.22. Manter sede, filial ou escritório na cidade ou região metropolitana onde serão 
prestados os serviços com capacidade operacional para receber e solucionar 
qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos 
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos empregados; 
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2.22.1. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar 
do início da prestação dos serviços, o cumprimento desta obrigação. 

2.23. Tomar providências para que todos os empregados, no prazo de 60 (sessenta) dias 
a contar do início da prestação dos serviços, possuam cartão cidadão ou outro 
cartão equivalente que possibilite consulta e recebimento de benefícios sociais, 
expedido por órgão/entidade federal responsável; 

2.24. Providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início da prestação dos 
serviços, junto ao INSS, senha para todos os empregados com o objetivo de acessar 
o Extrato de Informações Previdenciárias pela internet; 

2.25. Efetuar o pagamento de salários e demais verbas em agência bancária localizada na 
mesma cidade ou região metropolitana em que o empregado presta serviços; 

2.26. Pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os 
encargos sociais devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações 
respectivas; 

2.27. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, devendo saldá-los na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão qualquer vínculo empregatício 
com a CONTRATANTE; 

2.28. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que 
acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

2.29. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 
penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; 

2.30. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação; 

2.31. Autorizar a Administração do TCU, fornecendo os cálculos e os documentos 
necessários, a realizar os pagamentos de salários e demais benefícios diretamente 
aos empregados, bem como os recolhimentos das contribuições previdenciárias e 
os depósitos do FGTS, quando estes não forem honrados pela contratada, 
deduzindo das faturas devidas os referentes valores. 
2.31.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria 

Administração, esses valores serão depositados junto à Justiça do Trabalho, 
com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento dos 
salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições 
sociais e FGTS. 

2.32.  Autorizar, quando de eventual rescisão contratual, a Administração do TCU a reter, 
cautelarmente, os valores das faturas correspondentes a um mês de serviço para 
pagamento direto aos empregados, até a efetiva comprovação dos pagamentos das 
verbas rescisórias pela CONTRATADA; 
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2.33. Garantir que seus empregados sigam as normas de sustentabilidade do TCU, 
principalmente nos cuidados com reciclagem, separação de resíduos e economia de 
água/energia por meio de treinamento e acompanhamento contínuo; 

2.34. Atender às normas técnicas sobre saúde, higiene e segurança do trabalho aplicáveis 
a cada serviço. 

3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode 
onerar o objeto deste contrato. 
4. Caso a CONTRATADA não honre com os encargos trabalhistas e previdenciários 
concernentes a este contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a deduzir das faturas devidas os 
valores referentes aos salários e demais benefícios e realizar os pagamentos diretamente aos 
empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS. 
5. A CONTRATADA deve adotar, na execução do objeto contratual, práticas de 
sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais e serviços, incluindo política de 
separação dos resíduos recicláveis descartados e sua destinação às associações e cooperativas 
dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto nº 5.940/2006. 
6. Caso solicitado previamente pela CONTRATANTE, e desde que haja acordo individual 
escrito ou o instrumento coletivo permita, a CONTRATADA deverá executar os serviços em dias 
e horários distintos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse caso, haver compensação 
entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na convenção ou acordo coletivo 
de trabalho da categoria envolvida. 

7. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
7.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 

autorização da CONTRATANTE; 
7.2. a subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 
7.3. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, 

ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em 
comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato. 

8. A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º __/20__, deve: 

8.1. expedir a ordem de fornecimento; 
8.2. prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a 

fiel execução do contrato; 
8.3. Promover a alocação inicial dos postos de trabalho e devidos ajustes; 
8.4. Colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA local para a guarda de 

uniforme e outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços; 
8.5. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que 

cumpridas pela CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato; 
8.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores 

especialmente designados para esse fim, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
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eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 

8.7. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do contrato; 

8.8. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas 
especificações técnicas e nas atribuições, solicitando à CONTRATADA as 
substituições e os treinamentos que se verificarem necessários; 

8.9. Disponibilizar as normas do Tribunal referentes à sustentabilidade, dando suporte 
à sua divulgação e verificando sua aplicação por meio de indicadores qualitativos 
e/ou quantitativos. 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada 
pelo (a) titular da Secretaria do TCU no Estado de Alagoas – SEC-AL ou por representante da 
CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

2. A atestação de conformidade da prestação dos serviços cabe ao titular do setor 
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA  

1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas 
e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE a 
documentação a seguir relacionada:  

1.1. Mensalmente, acompanhando a nota fiscal/fatura referente ao serviço prestado, 
cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos 
seguintes documentos: 
1.1.1. Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 
1.1.2. Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 
1.1.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; 
1.1.4. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da CONTRATADA; e 
1.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

2. Os documentos relacionados nas alíneas “1.1.1” a “1.1.5” do subitem anterior poderão 
ser substituídos, total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF.   

3. Documentação adicional: 

3.1. No prazo de 15 (quinze) dias, caso solicitado pelo fiscal do contrato: 

3.1.1. Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de 
Garantia e Tempo de Serviço – FGTS de seus empregados, bem como 
quaisquer outros documentos que possam comprovar a regularidade 
previdenciária e fiscal da CONTRATADA; 
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3.1.2. Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos 
serviços, em que conste como tomador o Órgão ou Unidade contratante; 
cópia do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s) de qualquer 
mês da prestação dos serviços ou ainda dos respectivos comprovantes de 
depósitos bancários; 

3.1.3. Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, 
auxílio alimentação, etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de 
convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da 
prestação dos serviços e de qualquer empregado; 

3.1.4. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e 
reciclagem previstos em lei; 

3.1.5. Outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e 
previdenciária da CONTRATADA. 

4. Documentação obrigatória para o início e o término da execução contratual, ou em caso 
de admissão/demissão de empregados:  

4.1. No primeiro mês da prestação dos serviços:  

4.1.1. Até 1 (um) dia útil antes do início dos trabalhos, relação nominal dos 
empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto 
de trabalho, RG, CPF e documento que comprove a qualificação mínima ou 
a qualificação técnico-profissional exigida; 
4.1.1.1. Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências da 

CONTRATANTE de empregados não inclusos na relação. 
4.1.1.2. Qualquer alteração referente a esta relação deverá ser 

imediatamente comunicada à FISCALIZAÇÃO. 
4.1.2. Até 15 (quinze) dias após o início da prestação dos serviços, ou após a 

admissão de novos empregados, cópias autenticadas em cartório ou cópias 
simples acompanhadas dos originais da CTPS dos empregados admitidos 
para a execução dos serviços, devidamente assinadas, e dos exames médicos 
admissionais dos empregados da CONTRATADA. 

4.2. Até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção ou rescisão 
do contrato), em relação aos empregados que foram demitidos, ou após a demissão 
de qualquer empregado durante a execução do contrato, apresentar a 
documentação adicional abaixo relacionada, acompanhada de cópias autenticadas 
em cartório ou de cópias simples acompanhadas de originais: 

4.2.1. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores 
de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da 
categoria; 

4.2.2. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes 
às rescisões contratuais; 

4.2.3. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS 
de cada empregado demitido. 

5. Recebimento da documentação 
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5.1. Recebida a documentação mencionada nesta cláusula deverá apor a data de 
entrega ao TCU e assiná-la. 

5.2. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA 
terá o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de 
diligência da FISCALIZAÇÃO, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e 
documentalmente. 

5.3. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da 
CONTRATADA em situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias implicarão rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades e demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde 
que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE 

1. É admitida a repactuação dos preços deste contrato, desde que seja observado o 
interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data do acordo, ou convenção coletiva de 
trabalho ou sentença normativa vigente à época da apresentação da proposta e adotados para 
elaboração desta. 

1.1. Inexistindo sentença normativa, convenção ou acordo coletivo de trabalho, a 
repactuação dos preços da mão de obra terá como base a pesquisa de preços 
realizada na mesma fonte utilizada para a fixação da remuneração inicial, devendo 
ser observados os mesmos critérios fixados quando da elaboração da estimativa de 
preços, neste caso contando-se o interregno mínimo da data de apresentação da 
proposta. 

2. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 12 (doze) meses será contado 
a partir da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida. 

3. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente a repactuação e prorrogue o 
contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito. 

4. Ocorrerá igualmente a preclusão do direito à repactuação caso o pedido seja formulado 
depois de extinto o contrato.  

5. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de 
composição de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou sentença 
normativa da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos 
indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado de cada um dos itens da 
planilha a serem alterados. 

5.1. Os preços de insumos de mão de obra decorrentes de convenção, acordo coletivo 
de trabalho, sentença normativa ou definidos pelo poder público, tais como auxílio 
alimentação e vale transporte, serão reajustados com base nos respectivos 
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instrumentos legais, no mesmo momento – e por meio do mesmo instrumento – 
em que ocorrer a repactuação da mão de obra, com efeitos financeiros das datas 
das efetivas alterações de custos de cada item, nos termos dos itens 1 e 2 desta 
cláusula. 

5.2. O item “aviso prévio trabalhado” será pago somente no primeiro ano de vigência 
do contrato. 

6. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei, sentença normativa, acordo ou 
convenção coletiva de trabalho. 

7. É admitido, por ocasião da repactuação, o reajuste dos custos com insumos e materiais, 
observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação 
da proposta. 

7.1 Se, no momento da repactuação, a CONTRATADA ainda não fizer jus ao reajuste, 
nos termos deste item, ocorrerá somente a repactuação, podendo, a CONTRATADA, 
em momento oportuno, após o implemento da condição (interregno mínimo de 12 
(doze) meses), solicitar o reajuste de direito. 

8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses será contado a 
partir da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 

9. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato 
sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

10. Para os reajustes de insumos e materiais será utilizada a variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, a cada 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte 
fórmula: 

10.1. Fórmula de cálculo: 

Pr = P + (P x V) 

Onde: 

Pr = preço reajustado, ou preço novo; 

P = preço atual (antes do reajuste); 

V = variação percentual obtida na forma do item 10 desta cláusula, de modo que (P x V) 
significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 

11. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito 
da CONTRATADA, nos termos do item 7 desta cláusula. 

12. O percentual final do reajuste e da repactuação não poderá ultrapassar o percentual 
limite de crescimento da despesa pública para o exercício, fixado nos termos do novo regime 
fiscal instituído pela Emenda Constitucional nº 95, de 15/12/2016. 

13. A repactuação e o reajuste ocorrerão simultaneamente e serão formalizados em um 
mesmo instrumento, por meio de apostilamento ao contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato 
até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO 
CONTRATO 

1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - 
se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º _____/20__, constante do processo TC 
007.944/2019-5, bem como à proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

1. A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, até o dia 20 do mês subsequente ao da 
prestação do serviço, nota fiscal/fatura dos serviços, emitida em 1 (uma) via, para fins de 
liquidação e pagamento, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à 
contribuição previdenciária no prazo estabelecido no art. 31 da Lei 8.212/1991 e alterações 
posteriores. 
2. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal 
do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 
3. No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em data 
posterior à indicada no item 1 desta cláusula, será imputado à CONTRATADA o pagamento dos 
eventuais encargos moratórios decorrentes. 
4. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis, contados da 
protocolização da nota fiscal/fatura e dos documentos relacionados no item 1 da Cláusula Nona 
– DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. 
5. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da 
CONTRATADA. 
6. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) 
distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do 
estabelecimento contratado como daquele que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos 
pagamentos e quando das prorrogações contratuais. 
7. À CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a 
atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato. 
8. A CONTRATANTE está autorizada a realizar os pagamentos de salários diretamente aos 
empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem 
honrados pelas empresas. 
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9. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá 
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores 
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos 
termos deste contrato. 
10. A não apresentação da documentação de que trata a Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO 
DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, nos prazos especificados, ou o 
não atendimento de regularização no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de solicitação 
pela fiscalização, poderá ensejar a rescisão do contrato. 
11. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal 
de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 
12. O valor dos encargos será calculado pela fórmula:  

EM = I x N x VP, onde:  

EM = encargos moratórios devidos;  

N = números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

I = índice de compensação financeira = 0,00016438; e 

VP = valor da prestação em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FONTE  

1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que 
couber, às retenções na fonte nos seguintes termos: 

1.1. do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição 
para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro 
de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações; 

1.2. da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 
971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e 
alterações; 

1.3. do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 
Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação Distrital ou municipal em 
vigor.  

2. A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar, juntamente com 
a nota fiscal correspondente aos serviços prestados, declaração relativa à sua opção por tal 
regime tributário. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES 

1.  Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar 
com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 
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defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta 
por cento) sobre o valor anual da contratação, a CONTRATADA que: 

1.1. apresentar documentação falsa; 

1.2. fraudar a execução do contrato; 

1.3. comportar-se de modo inidôneo; 

1.4. cometer fraude fiscal; ou 

1.5. fizer declaração falsa. 

2. Para os fins do subitem 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 
artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

3.  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º 
da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato, 
inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA 
poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens e nas 
tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções: 

3.1.  Advertência; 

3.2.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração do Tribunal de Contas da União (TCU), por prazo não superior 
a dois anos; 

3.3.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior; ou 

3.4.  Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

4. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 
4.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) dias 

contados da data estipulada para início da execução contratual;  

4.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

5. No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá ser sancionada com 
multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato. 
6. Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a CONTRATADA se enquadrar 
em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 12, respeitada a graduação de infrações 
conforme a tabela 1 do item 12, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. A 
contagem da pontuação será reiniciada a cada renovação de contrato. 
7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a CONTRATADA: 
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7.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual;  

7.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5 
(cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

8. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor anual do 
contrato. 
9. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a CONTRATADA: 

9.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual;  

9.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7 
(sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

10. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) do valor anual do 
contrato. 
11. O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de falha 
na execução do contrato, inexecução parcial ou inexecução total do objeto, sem prejuízo da 
aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica. 
12. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas 
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:  

 

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 
CORRESPONDÊNCIA 
% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 

4 5 3% 

5 8 4% 

6 10 5% 
 

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou 
com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou 
sem crachá. 

1 Por empregado e 
por ocorrência 
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ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

2 Manter empregado sem qualificação para a execução dos 
serviços. 1 Por empregado e 

por dia 

3 
Executar serviço incompleto, de baixa qualidade, 
paliativo, substitutivo como por caráter permanente, ou 
deixar de providenciar recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação falsa de serviço ou substituir 
material ou equipamento licitado por outro de qualidade 
inferior. 

2 Por ocorrência 

5 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força 
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais. 5 Por dia e por posto 

6 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 
seus agentes.  3 Por ocorrência 

7 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins 
diversos do objeto do contrato.  5 Por ocorrência 

8 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou 
que cause dano físico, lesão corporal ou consequências 
letais. 

6 Por ocorrência 

10 
Retirar das dependências da CONTRATANTE quaisquer 
equipamentos ou materiais, previstos em contrato, sem 
autorização prévia do responsável. 

1 Por item e por 
ocorrência 

11 Retirar empregados ou encarregados do serviço durante 
o expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE.  4 Por empregado e 

por ocorrência 
 
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal. 1 Por empregado e 

por dia 

13 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente 
ou incompatível com suas atribuições. 1 Por empregado e 

por dia 

14 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por 
ocorrência 

15 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO.  1 

Por dia de 
ocorrência e por 
posto 

16 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 1 Por ocorrência 
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ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

17 Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO. 2 Por ocorrência 

18 Efetuar a reposição de empregados faltosos. 2 Por empregado e 
ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de salários, vales transporte, vales 
refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, como 
recolhimentos das contribuições sociais da Previdência 
Social ou do FGTS, bem como arcar com quaisquer 
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução 
do contrato nas datas avençadas. 

6 

Por mês de 
ocorrência do não 
pagamento de 
quaisquer dos 
benefícios 

20 Entregar o uniforme aos empregados na periodicidade 
definida no edital. 1 Por empregado e 

por dia de atraso 

21 Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade 
local de prestação dos serviços. 1 Por ocorrência e 

por dia 

22 

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 
trabalhista, previdenciária e outros documentos 
necessários à comprovação do cumprimento dos demais 
encargos trabalhistas. 

2 Por ocorrência e 
por dia 

23 
Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, 
em agências localizadas na cidade local da prestação dos 
serviços ou em outro definido pela Administração. 

1 Por ocorrência e 
por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 
documentação exigida na Cláusula Nona - DA 
FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, 
TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA deste contrato. 

1 Por ocorrência e 
por dia 

25 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos 
formais solicitados para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a análise da documentação 
exigida por força do contrato. 

2 Por ocorrência e 
por dia 

26 Manter em estoque equipamentos discriminados em 
contrato, para uso diário. 2 

Por item e por dia 
de 
indisponibilidade 

27 
Impor penalidades, em no máximo 15 (quinze) dias da 
ocorrência, aos empregados que se negarem a utilizar os 
equipamentos adequadamente. 

2 Por empregado e 
por ocorrência 

28 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos 
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. 

3 Por item e por 
ocorrência 
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ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

29 

Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos 
e/ou apresentarem rendimento insatisfatório em até 24 
(vinte e quatro) horas, contadas da comunicação da 
CONTRATANTE. 

2 Por equipamento e 
dia de atraso 

30 
Cumprir pontos da política de sustentabilidade do TCU 
(principalmente separação de resíduos, reciclagem e 
economia de água/energia). 

      3            Por ocorrência 
apontada 

   31         Atender normas sobre saúde, higiene e segurança do 
trabalho.       6          Por ocorrência 

apontada 
 
13. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

13.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, 
a diferença será descontada da garantia contratual. 

13.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial. 

13.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida 
ativa. 

13.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 
solicitação da CONTRATANTE. 

14. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no mesmo, 
poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados 
no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 8.666, de 1993. 
Observação:  

1. Caso o valor total anual do contrato seja inferior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis 
mil reais), não deverá ser exigida garantia de execução do contrato, nos termos da Portaria-
Segedam n.º 46/2014. 

2. Nesse caso o Item 13 desta cláusula passaria a ter a seguinte redação: 

13.  O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

13.1.  Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicação oficial. 

13.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em 
dívida ativa. 
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15.  O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, 
poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados 
no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de 
Maceió, Seção Judiciária de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal. 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 1 (uma) 
via, eletronicamente, a qual, depois de lida, também é assinada eletronicamente, por meio de 
login e senha, pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

Maceió-AL, em [data]. 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

[Nome da autoridade competente] 
[inserir nome do cargo] 

 
 

CONTRATADA 
 

Representante 
Procurador/cargo 
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ANEXO X – MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 

 

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus 
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal 
pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil 
Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (endereço completo), até o limite de 
R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do Contrato nº 
(número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e número 
do instrumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e o 
Tribunal de Contas da União para (objeto da licitação).  

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas 
as obrigações estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:  

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO À CONTRATADA;  

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 
do contrato; e 

d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor 
por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-se, 
portanto em (data).  

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a) 
(nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no 
âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita do Tribunal de Contas da União.  

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (noventa) dias 
após o vencimento desta fiança.  

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este 
FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este 
instrumento perante o Tribunal de Contas da União.  

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de o Tribunal de Contas da 
União se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que 
se refere a presente fiança.  

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome 
da instituição fiadora) não tiver recebido do Tribunal de Contas da União qualquer comunicação 
relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA 
cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta 
fiança será automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, 
notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir qualquer efeito e 
ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste documento.  
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9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que 
satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária 
aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.  

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de 
Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela 
referida entidade federal.  

(Local e data)  

(Instituição garantidora)  

(Assinaturas autorizadas) 
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Pregão Eletrônico

30001 .502019 .7470 .4974 .5854901320

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Tribunal de Contas da União

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00050/2019 

Às 14:01 horas do dia 10 de setembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento
legal Portaria Segedam n° 1 de 03/01/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de
2005, referente ao Processo nº 007.944/2019-5, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00050/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências da Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado de Alagoas SEC-AL..
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: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
Descrição Complementar: Serviço de vigilância armada conforme descrição do edital (2 postos diurnos e 2 noturnos).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Posto
Valor estimado: R$ 203.306,8800 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. VIGILANCIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 201.690,0000 e com valor negociado a R$ 199.332,0000 .

Histórico
Item: 1 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
14.531.173/0002-21 N. C. VIGILANCIA LTDA Não Não 1 R$ 203.306,8800 R$ 203.306,8800 06/09/2019

17:43:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS
DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO ESTADO DE ALAGOAS – SEC-AL.

01.771.692/0001-34 TIGRE - VIGILANCIA PATRIMONIAL DE ALAGOAS
LTDA

Não Não 1 R$ 220.310,8800 R$ 220.310,8800 10/09/2019
11:57:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de Vigilância Armada conforme descrição do edital 01 (um) Posto de 24 horas, sendo 01(um)
Posto de 12 horas Diurno, em escala 12 x 36 horas, envolvendo 02 (dois) homens) e 01 (um) Posto de 12 horas Notunrno, em escala 12 x 36 horas, envolvendo
02 (dois) homens).

18.593.359/0001-85 SISTEMA DE SEGURANCA PRIVADA RODRIGUES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 234.000,0000 R$ 234.000,0000 10/09/2019
09:49:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de vigilância armada conforme descrição do edital (2 postos diurnos e 2 noturnos).

07.199.146/0001-57 PSE SEGURANCA PRIVADA EIRELI Não Não 1 R$ 240.000,0000 R$ 240.000,0000 09/09/2019
13:41:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de vigilância armada conforme descrição do edital (2 postos diurnos e 2 noturnos).

11.866.801/0001-50 SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA Não Não 1 R$ 240.000,0000 R$ 240.000,0000 10/09/2019
09:42:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de vigilância armada conforme descrição do edital (2 postos diurnos e 2 noturnos).

11.545.051/0001-15 ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA. Sim Sim 1 R$ 400.000,0000 R$ 400.000,0000 29/08/2019
12:22:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de vigilância armada conforme descrição do edital (2 postos diurnos e 2 noturnos).

11.179.264/0007-66 PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA

Não Não 1 R$ 685.275,0000 R$ 685.275,0000 09/09/2019
15:46:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: do Tribunal de Contas da União no Estado de Alagoas – SEC-AL. Sendo 01 (um) Posto Diurno e 01 (um) Posto
noturno, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas, totalizando 04 (quatro) vigilantes. Os
vigilantes devidamente uniformizados e equipados com armas, colete balístico, coldre e portando crachá de identificação. Os postos serão equipados com
lanterna com pilhas, livro de ocorrências, e demais equipamentos necessários. Os vigilantes estão vinculados a Convenção Coletiva da Categoria do SINDICATO
DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL, CNPJ n. 11.918.117/0001-75 e SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE
ALAGOAS, CNPJ n. 12.516.464/0001-34, CBO 5173-30, com data base em 1° de Janeiro e vigência de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019,
Número de Registro no Mte: AL000039/2019, Data de Registro no MTE: 08/03/2019. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. O
prazo de validade é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 685.275,0000 11.179.264/0007-66 10/09/2019 14:01:11:797
R$ 400.000,0000 11.545.051/0001-15 10/09/2019 14:01:11:797
R$ 240.000,0000 07.199.146/0001-57 10/09/2019 14:01:11:797
R$ 240.000,0000 11.866.801/0001-50 10/09/2019 14:01:11:797
R$ 234.000,0000 18.593.359/0001-85 10/09/2019 14:01:11:797
R$ 220.310,8800 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:01:11:797
R$ 203.306,8800 14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:01:11:797
R$ 216.000,0000 07.199.146/0001-57 10/09/2019 14:06:32:253
R$ 246.846,3200 11.179.264/0007-66 10/09/2019 14:10:37:160
R$ 219.600,0000 11.866.801/0001-50 10/09/2019 14:11:53:353
R$ 203.305,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:14:58:927
R$ 203.304,0000 14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:20:36:687
R$ 203.300,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:21:23:657
R$ 203.200,0000 14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:22:52:460
R$ 203.195,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:23:42:870
R$ 203.194,0000 14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:24:02:073
R$ 203.193,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:25:04:470
R$ 203.190,0000 14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:26:14:240
R$ 203.000,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:27:05:507
R$ 202.900,0000 14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:27:27:260
R$ 202.800,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:28:20:590
R$ 202.790,0000 14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:28:37:480
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R$ 202.500,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:29:03:373
R$ 202.490,0000 14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:29:47:360
R$ 202.350,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:30:06:270
R$ 202.300,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:30:50:257
R$ 202.300,0000 14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:30:56:117
R$ 202.250,0000 14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:31:28:680
R$ 202.250,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:31:38:587
R$ 202.200,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:32:08:590
R$ 202.150,0000 14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:32:36:637
R$ 202.000,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:32:43:950
R$ 201.990,0000 14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:33:45:877
R$ 201.950,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:34:14:033
R$ 201.800,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:34:46:910
R$ 201.790,0000 14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:35:04:867
R$ 201.750,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:35:26:947
R$ 201.700,0000 01.771.692/0001-34 10/09/2019 14:36:07:540
R$ 201.740,0000 14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:36:13:853
R$ 201.690,0000 14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:36:46:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 10/09/2019
14:05:09 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

10/09/2019
14:12:32 Batida iminente. Data/hora iminência: 10/09/2019 14:22:32.

Encerrado 10/09/2019
14:36:53 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

10/09/2019
14:46:02 Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.531.173/0002-21.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

11/09/2019
13:59:20 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.531.173/0002-21.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

17/09/2019
14:09:49 Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.531.173/0002-21.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

17/09/2019
17:02:41 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.531.173/0002-21.

Aceite 19/09/2019
15:02:33

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.531.173/0002-21, pelo melhor lance de R$
201.690,0000 e com valor negociado a R$ 199.332,0000. Motivo: valor abaixo apresentado na proposta

Habilitado 19/09/2019
15:03:34 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. VIGILANCIA LTDA - CNPJ/CPF: 14.531.173/0002-21

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 10/09/2019 14:01:48 Boa tarde senhores licitantes. Estamos iniciando os procedimentos do Pregão Eletrônico 50/2019.
Pregoeiro 10/09/2019 14:01:58 Solicito que aguardem um momento para o procedimento de conferência das propostas inseridas no Sistema.
Pregoeiro 10/09/2019 14:02:04 Nessa oportunidade, e enquanto processo essa conferência, A TÍTULO DE COLABORAÇÃO, farei alguns AVISOS:
Pregoeiro 10/09/2019 14:02:11 a) – Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a data e o horário da(s)

próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem atentos para a data e hora da próxima sessão, pois o pregão NÃO será
suspenso no sistema para que todos possam acompanhá-lo.

Pregoeiro 10/09/2019 14:02:18 b) - Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo
de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que
possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que

encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro 10/09/2019 14:02:25 c) - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho. Solicito especial atenção ao que estabelecem as

Condições 11 e 26.4 Com tais medidas, evitaremos procedimentos de sanção previstos na Condição 56. Todas essas
Condições são partes integrantes do Edital deste PE 50/2019.

Pregoeiro 10/09/2019 14:02:32 d) ALERTO AINDA QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS LICITANTES SERÁ RIGOROSAMENTE ANALISADA.
Pregoeiro 10/09/2019 14:02:44 e) - Informo que a documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final devem ser inseridas no sistema

COMPRASNET em um único arquivo. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, ZIP ou RAR. O prazo tanto para o
envio da proposta ajustada quanto para o envio da documentação de habilitação é de 24h, contado da convocação

efetuada pela Pregoeira por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.
Pregoeiro 10/09/2019 14:02:52 e.1.) - Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do tamanho deste, o licitante

poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar à
pregoeira, por meio do telefone 61-3316-7770, nova convocação do anexo do sistema.

Pregoeiro 10/09/2019 14:02:59 e.2.) - Caso haja problemas na inserção do arquivo, alternativamente e DESDE QUE DENTRO DO PRAZO, a
documentação poderá ser enviada para CPL@TCU.GOV.BR.

Pregoeiro 10/09/2019 14:03:07 f) - O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a pregoeira efetue
tal solicitação.

Pregoeiro 10/09/2019 14:12:27 ATENÇÃO: farei o registro do prazo de 10 minutos de iminência, no sistema. Após o encerramento deste prazo, o
sistema Comprasnet comandará, no intervalo de até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por

isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Sistema 10/09/2019 14:12:32 O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:22 de 10/09/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema 10/09/2019 14:37:01 Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar

através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 10/09/2019 14:40:52 Para N. C. VIGILANCIA LTDA - A licitante encontra-se logada?

14.531.173/0002-21 10/09/2019 14:41:56 Boa tarde, sim!
Pregoeiro 10/09/2019 14:44:32 Para N. C. VIGILANCIA LTDA - Solicito o envio, até às 14h 45min, de amanhã, dia 11/09/2019, por meio da opção

“Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, juntamente,
com a documentação de habilitação, conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão.

Pregoeiro 10/09/2019 14:45:10 Para N. C. VIGILANCIA LTDA - Fiquem atentos quanto aos documentos definidos no edital. A planilha deve ser
entregue no formato definido no edital e em formato EXCEL.

Pregoeiro 10/09/2019 14:45:58 Marco a próxima sessão para SEGUNDA, dia 16/09, às 11h.
Sistema 10/09/2019 14:46:02 Senhor fornecedor N. C. VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.531.173/0002-21, solicito o envio do anexo referente ao

ítem 1.
Pregoeiro 10/09/2019 14:46:37 Sessão Encerrada.
Sistema 11/09/2019 13:59:20 Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.531.173/0002-21, enviou o anexo para o ítem

1.
Pregoeiro 12/09/2019 15:10:37 Senhores, em virtude do feriado estadual (Estado de Alagoas) no dia 16/09, a sessão marcada para a referida data, às

11h, será ADIADA para TERÇA, dia 17/09, às 14h.
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Pregoeiro 17/09/2019 14:03:14 Boa tarde, senhores.
Pregoeiro 17/09/2019 14:04:49 Para N. C. VIGILANCIA LTDA - A licitante encontra-se logada?

14.531.173/0002-21 17/09/2019 14:06:02 boa tarde! estamos sim !
Pregoeiro 17/09/2019 14:07:53 Para N. C. VIGILANCIA LTDA - Diligências:
Pregoeiro 17/09/2019 14:08:15 Para N. C. VIGILANCIA LTDA - A empresa já havia sido informada de que a Declaração de Contratos deveria ser

refeita, considerando que ali apenas devem constar os contratos que estavam vigentes na data de abertura desta
licitação, dia 10/09/2019. Peço que anexem ao sistema a Declaração corrigida.

Pregoeiro 17/09/2019 14:08:34 Para N. C. VIGILANCIA LTDA - O balanço apresentado está com um número suprimido. Apesar de estar claro qual o
real valor do ATIVO, acredito que seja prudente perguntar à empresa para que não haja, posteriormente, nenhum

questionamento no momento recursal sobre algo tão simples. Pergunta: O ativo da empresa é de R$ 10.071.118,25?
Pregoeiro 17/09/2019 14:08:45 Para N. C. VIGILANCIA LTDA - É preciso que a memória de cálculo seja enviada, segundo os itens 26.1.1 e 26.2 do

edital.
Pregoeiro 17/09/2019 14:09:43 Para N. C. VIGILANCIA LTDA - A empresa terá até às 17h10 min de HOJE para enviar, por meio do anexo do

ComprasNet, a resposta e os documentos diligenciados.
Sistema 17/09/2019 14:09:49 Senhor fornecedor N. C. VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.531.173/0002-21, solicito o envio do anexo referente ao

ítem 1.
Pregoeiro 17/09/2019 14:11:36 Quanto ao item 36.2 do edital, a pregoeira entrou em contato com o Detran-SE para confirmar a quantidade de postos,

considerando que no Contrato entregue pela N.C. ,no momento da habilitação, não consta essa informação.
Confirmaram 57 postos.

Pregoeiro 17/09/2019 14:12:45 O e-mail do órgão está publicado no site do TCU - transparência - licitações e contratos - licitações em andamento. O
referido e-mail ainda será avaliado pela Unidade Técnica juntamente com os documentos solicitados nesta diligência.

Pregoeiro 17/09/2019 14:13:28 Marco a próxima sessão para QUINTA, dia 19/09, às 15h.
Pregoeiro 17/09/2019 14:13:35 Sessão encerrada.
Sistema 17/09/2019 17:02:41 Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.531.173/0002-21, enviou o anexo para o ítem

1.
Pregoeiro 19/09/2019 15:00:31 Boa tarde senhores.
Pregoeiro 19/09/2019 15:01:47 Os documentos da empresa N.C. Vigilância foram analisados e aprovados.
Sistema 19/09/2019 15:03:34 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de

´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro 19/09/2019 15:03:45 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/09/2019 às 15:34:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de Apoio

10/09/2019
14:01:05

Pregoeiro Anterior: 01274692148-NATHALIA BALDEZ DOROTEU . Pregoeiro Atual: 03696256170-NATHALIA BRILHANTE BARBOSA
. Justificativa: ausência da pregoeira oficial

Suspensão Administrativa 12/09/2019
15:07:30

Previsão de Reabertura: 12/09/2019 15:09:00.  Motivo: Senhores, em virtude do feriado estadual (Estado de Alagoas) no dia
16/09, a sessão marcada para a referida data, às 11h, será ADIADA para TERÇA, dia 17/09, às 14h.

Reativado 12/09/2019
15:10:23

Abertura de Prazo 19/09/2019
15:03:34 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado Fechamento de
Prazo

19/09/2019
15:03:45 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/09/2019 às 15:34:00.

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 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:37 horas do dia 19 de
setembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
NATHALIA BRILHANTE BARBOSA 
Pregoeiro Oficial

EVALDO ARAUJO RAMOS
Equipe de Apoio

RENATO TEIXEIRA LEITE DE LA ROCQUE
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Tribunal de Contas da União

Pregão Eletrônico   Nº 00050/2019 

RESULTADO POR FORNECEDOR

14.531.173/0002-21 - N. C. VIGILANCIA LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA Posto 1 R$ 199.332,0000 R$ 199.332,0000
Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO ESTADO DE ALAGOAS – SEC-AL.

Total do Fornecedor: R$ 199.332,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 199.332,0000

Voltar
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Pregão Eletrônico

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Tribunal de Contas da União

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00050/2019 

Às 15:37 horas do dia 19 de setembro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00050/2019, referente ao Processo nº 007.944/2019-5, o pregoeiro, Sr(a)
NATHALIA BRILHANTE BARBOSA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
Descrição Complementar: Serviço de vigilância armada conforme descrição do edital (2 postos diurnos e 2 noturnos).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Posto
Valor estimado: R$ 203.306,8800 Situação: Adjudicado

Adjudicado para: N. C. VIGILANCIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 201.690,0000 , com valor negociado a R$ 199.332,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/09/2019
15:37:32

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N. C. VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.531.173/0002-21, Melhor lance: R$ 201.690,0000,
Valor Negociado: R$ 199.332,0000

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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2020.
Ciente da Informação 9145 (doc. 0804159).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/11/2020, às 01:27, 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
0805883 e o código CRC 38A53869.
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1 Por decisão editorial, a partir do ano de referência de 2017, a publicação 
passou a ser divulgada em duas partes: a primeira corresponde a este in-
formativo, que destaca os principais resultados da pesquisa, e a segunda 
é constituída por Notas técnicas, entre outros elementos textuais, apre-
sentando considerações de natureza metodológica sobre a pesquisa.As 
tabelas de resultados, as notas técnicas e demais informações sobre a 
PNAD Contínua encontram-se disponíveis no portal do IBGE na Internet, 
no endereço: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/ 
trabalho/17270-pnad-continua.html?edicao=21073>.

Um conjunto de informações necessárias à reali-
zação do monitoramento conjuntural das tendên-
cias e flutuações da força de trabalho brasileira é 
investigado pela Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios - PNAD Contínua e divulgado pelo 
IBGE mensalmente por meio da composição de 
trimestres móveis. Essas informações são obtidas 
junto aos domicílios selecionados para responder 
à pesquisa em todas as cinco visitas e disseminadas 
por ocasião da divulgação dos trimestres corres-
pondentes. Todavia, a pesquisa investiga ainda um 
outro conjunto de informações sobre força de tra-
balho que possui caráter mais estrutural, e diferen-
temente das informações utilizadas para o moni-
toramento conjuntural, são investigadas apenas na 
primeira visita ao domicilio selecionado para res-
ponder à pesquisa. Entre essas informações estão: 

• Associação a sindicato;

• Turno de trabalho;

• Cooperativa de trabalho ou produção;

• Registro no Cadastro Nacional da  
Pessoa Jurídica - CNPJ; 

• Tamanho do empreendimento; e

• Local do estabelecimento.

Características adicionais do mercado de trabalho 2012-2017 PNADcontínua

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

© IBGE, 2018
ISBN 978-85-240-4472-4

Pessoas ocupadas
na semana de referência
da pesquisa

Associação
a sindicato
Pessoas associadas a algum 
sindicato na semana
de referência

2012

16,2 %
14,5 milhões

2017

14,4 %
13,1 milhões

2012

89,7 
milhões

2017

91,4 
milhões

Turno de trabalho
Pessoas ocupadas que 
trabalhavam no turno diurno 
no trabalho principal

2012

93,3 %

2017

92,5 %

2012

6,4 %

2017

5,8 %

Registro no CNPJ
Pessoas ocupadas como 
empregadores ou trabalhadores 
por conta própria que estavam 
em empreendimentos 
registrados no CNPJ

2012

23,9 %

2017

28,0 %

Cooperativa de trabalho 
ou produção
Pessoas ocupadas como empregadores 
ou trabalhadores por conta própria 
associados a cooperativa de trabalho
ou produção

Tamanho do 
empreendimento
Pessoas ocupadas em 
empreendimentos de pequeno 
porte (1 a 5 pessoas)

2012

46,7 %

2017

51,5 %

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012/2017.
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População ocupada  

11 848 mil pessoas), o Comércio, reparação de veículos automo-
tores e motocicletas (19,2% ou 17 585 mil pessoas), os serviços 
de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliá-
rias, profissionais e administrativas (10,9% ou 9 996 mil pessoas) 
e a Administração pública, defesa e seguridade social, educação, 
saúde humana e serviços sociais (17,1% ou 15 638 mil pessoas) 
responderam, conjuntamente, por 60,2% (55 066 mil pessoas) do 
total de ocupados (91 449 mil pessoas) no País.

A queda da ocupação de 2015 para 2016 foi mais intensa na 
Indústria geral, que registrou perda de 1 308 mil pessoas ocupa-
das, mas também observada nos grupamentos de Informação, 
comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e 
administrativas (436 mil pessoas) e Agricultura, pecuária, produ-
ção florestal, pesca e aquicultura (332 mil pessoas).

Pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas 
na semana de refererência 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012-2017.

Sexo
(%)

89,7
91,2

92,5 92,6 
91,2 91,5

milhões

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

57,7 57,4 57,3 57,4 57,0 56,6

42,3 42,6 42,7 42,6 43,0 43,4

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012-2016.

Posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho principal (%)
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Com 89 668 mil pessoas em 2012, a população de 14 anos ou mais 
de idade ocupada na semana de referência da pesquisa apresentou 
crescimento anual, atingindo o maior contingente (92 626 mil pesso-
as) em 2015. No ano seguinte, a retração de 1,5% (1 435 mil pessoas) 
levou essa população a totalizar 91 191 mil pessoas. Em 2017, com 
reversão do movimento de queda, a discreta expansão da população 
ocupada (0,3%) resultou no contingente de 91 449 mil pessoas.

Quando analisada por sexo, a participação de homens e mu-
lheres na população ocupada não apontou para mudança estru-
tural entre 2012 e 2017, permanecendo o predomínio dos ho-
mens, cuja estimativa alcançou 56,6% em 2017. 

Mesmo sem alteração relevante na composição da ocupação, foi 
possível observar que a queda do contingente de ocupados de 2015 
para 2016 foi mais acentuada entre os homens: de uma redução de 
1 435 mil ocupados nesse período, 1 215 mil foram de homens. Além 
disso, em 2017, a expansão ocorreu apenas na ocupação das mulhe-
res, enquanto a dos homens continuou em queda. O movimento 
desse último ano contribuiu para que a diferença do percentual entre 
ambos os sexos atingisse o menor valor desde 2012. 

A leve recuperação da ocupação em 2017 não foi acompa-
nhada por crescimento do emprego no setor privado com cartei-
ra de trabalho assinada, que nesse ano teve queda de 1 126 mil 
pessoas, passando a representar 36,3% das pessoas ocupadas. Por 
outro lado, os trabalhadores por conta própria e os empregados 
no setor privado sem carteira assinada mantiveram a trajetória de 
crescimento, expandindo seus contingentes em cerca de 600 mil 
pessoas, cada, atingindo proporções de 25,3% e 12,2%, respecti-
vamente. Os trabalhadores domésticos (6,8%), os empregados no 
setor público (12,4%), os empregadores (4,6%) e os trabalhadores 
familiares auxiliares (2,5%) não tiveram alterações importantes 
em suas participações na composição da ocupação.

Em 2017, a distribuição da população ocupada por grupa-
mentos de atividade mostrou que a Indústria geral (13,0% ou 
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Características adicionais do mercado de trabalho 2012-2017

Associação a sindicato2  

Pessoas associadas a sindicato

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012-2017.

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste

NorteBrasil Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste

Grandes Regiões (%)

Sexo (%)
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2 Para as pessoas ocupadas na semana de referência ou que foram ocupadas antes dessa semana, foi 
pesquisado se, na semana de referência, eram filiadas a algum sindicato, independentemente das ca-
racterísticas do(s) trabalho(s) que tiveram. Entendeu-se como sindicato a associação de uma ou mais 
categorias para fins de estudo, defesa e coordenação de interesses econômicos e profissionais de todos 
aqueles que exercessem atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, e que tivesse Carta 
de Reconhecimento do Ministério do Trabalho ou registro em cartório como tal. Não foi considerada 
como associada a sindicato a pessoa que representava uma empresa filiada a sindicato patronal.

Em 2017, no País, das 91 449 mil pessoas que estavam ocupadas na 
semana de referência da pesquisa, 14,4% (13 137 mil pessoas) esta-
vam associadas a sindicato. Regionalmente, o Norte apresentava a 
estimativa mais baixa (12,6%) e o Sul a mais alta (16,2%). 

Por sexo, houve uma pequena diferença nos percentuais de ho-
mens (14,7%) e mulheres (14,0%) associados. Contudo, no Sudeste ela 
aprofundou-se, atingindo 1,8 ponto percentual a mais para os homens. 
A Região Nordeste foi a única a apresentar percentual de mulheres 
ocupadas sindicalizadas superior ao dos homens na mesma condição. 

Entre 2012 e 2015, foram observadas pequenas oscilações do 
percentual de associados a sindicato no Brasil, com estimativas que 
variaram de 16,2% (2012) a 15,8% (2015). Em 2016, houve redução 
dessa taxa, passando a 14,9%. O movimento de queda permaneceu 
em 2017, quando o indicador registrou seu menor valor (14,4%). 

Todas as Grandes Regiões tiveram redução de 2015 para 2016; e, 
com exceção do Centro-Oeste que mostrou recuperação do indica-
dor em 2017, as demais regiões mantiveram a redução também em 
2017. A Região Sul teve os maiores percentuais em todos os anos, 
como também foi a que mostrou a principal redução desse indica-
dor entre 2012 (20,3%) e 2017 (16,2%). Norte (12,6%) e Centro-Oeste 
(13,2%) apresentaram as menores estimativas em 2017.

O movimento de recuperação da população ocupada em 
2017 foi verificado nos grupamentos de Indústria geral (335 mil 
pessoas) e Informação, comunicação e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e administrativas (111 mil pessoas). 

O destaque em 2017, contudo, ocorreu no grupamento de Alo-
jamento e alimentação que expandiu seu contingente em apro-
ximadamente 500 mil pessoas, passando a representar 5,7% da 
população ocupada.

População ocupada, segundo os grupamentos de atividades

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017.

(1) Inclui atividades mal definidas.

Grupamentos de atividade no trabalho principal
População ocupada (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

   Total (1)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura  11,5  11,2  10,5  10,2  10,0  9,5 

Indústria geral  14,3  13,9  14,4  13,8  12,6  13,0 

Construção  8,4  8,8  8,4  8,3  8,1  7,7 

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas  18,9  19,0  18,9  19,1  19,2  19,2 

Transporte, armazenagem e correio   4,7  4,6  4,7  4,7  5,1  5,0 

Alojamento e alimentação   4,2  4,6  4,6  4,8  5,2  5,7 

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas  10,7  10,7  11,2  11,1  10,8  10,9 

Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais  16,0  16,0  16,4  16,6  17,1  17,1 

Outros serviços  4,3  4,6  4,4  4,6  4,8  5,0 

Serviços domésticos  6,9  6,7  6,5  6,6  6,9  6,8
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Além das diferenças regionais, a associação a sindicato variou 
de acordo com a posição na ocupação e a categoria do emprego. 
Em 2017, 36,3% (33 195 mil pessoas) da população ocupada estava 
inserida como empregado no setor privado com carteira de traba-
lho assinada. Outro grande contingente era formado pelos traba-
lhadores por conta própria, que responderam por 25,3% (23 105 
mil pessoas) da ocupação. O primeiro grupo apresentou taxa de 
sindicalização3 de 19,2%, enquanto entre os trabalhadores por con-
ta própria, essa estimativa foi inferior à metade (8,6%). 

Os empregados no setor privado sem carteira de trabalho assina-
da e os empregados no setor público responderam por cerca de 12,0% 
da ocupação, em ambos os casos. Contudo, os patamares das taxas de 
sindicalização foram bastante distintos, com os sem carteira no setor 
privado apresentando uma das menores estimativas (5,1%) e os em-
pregados no setor público registrando a maior (27,3%). 

Os trabalhadores familiares auxiliares, que representavam 2,5% 
(2 246 mil pessoas) da população ocupada, tinham a quarta maior 
taxa de sindicalização (11,5%), com cerca de 258 mil trabalhadores 
associados a sindicato em 2017. 

Entre 2012 e 2015 a taxa de sindicalização dos empregados no 
setor privado com carteira de trabalho assinada variou de 20,9% a 
20,4%. Em 2016, a queda de 1,7 ponto percentual resultou na taxa 
de 18,7%; e, com estimativa de 19,2% no ano seguinte, esses tra-
balhadores foram os únicos ocupados a não registrarem redução 
da taxa de sindicalização em 2017.

  Os empregados no setor público (inclusive servidor estatutário e 
militar) tiveram a maior estimativa em 2014 (29,4%), reduzindo-a pos-
teriormente. De 2015 para 2016 ocorreu a principal queda (1,4 ponto 
percentual). O menor valor foi de 27,3% em 2017.

De 2016 para 2017, a taxa de sindicalização dos trabalhadores fa-
miliares auxiliares teve a maior retração do período (de 14,7% para 
11,5%), seguidos pelos empregadores (de 17,4% para 15,6%) e pelos 
trabalhadores por conta própria (de 9,7% para 8,6%). 

3 Percentual de pessoas ocupadas na semana de referência na posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho principal e que eram associadas a sindicato em relação ao total de pessoas 
ocupadas na posição na ocupação e categoria do emprego.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017.

(1) Inclui atividades mal definidas.

Grupamentos de atividade  
no trabalho principal

Pessoas de 14 anos ou mais,  
ocupadas na semana de referência

Distribuição 
percentual 

(%)

Associadas a sindicato

Taxa 
(%)

Absoluto  
(mil pessoas)

   Total (1) 100,0 14,4  13 137 

Agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura 9,5 21,1  1 840 

Indústria geral 13,0 17,1  2 027 

Construção 7,7 6,9  489 

Comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas 19,2 10,0  1 758 

Transporte, armazenagem e 
correio  5,0 17,5  801 

Alojamento e alimentação  5,7 6,8  358 

Informação, comunicação 
e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e 
administrativas 10,9 17,0  1 695 

Administração pública, defesa 
e seguridade social, educação, 
saúde humana e serviços sociais 17,1 23,6  3 691 

Outros serviços 5,0 6,2  282 

Serviços domésticos 6,8 3,1  196 

Associação a sindicato, segundo os grupamentos 
de atividades

Taxa de sindicalização, segundo a posição na ocupação e categoria 
do emprego no trabalho principal

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017.

(1) Inclui atividades mal definidas.

Posição na ocupação e categoria 

do emprego no trabalho principal

Taxa de sindicalização (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

   Total  (1)  16,2  16,1  15,9  15,8  14,9  14,4 

Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada  20,9  20,5  20,0  20,4  18,7  19,2 

Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada  5,4  5,4  5,4  5,1  5,7  5,1 

Trabalhador doméstico  2,7  2,8  3,3  3,0  3,6  3,1 

Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar)   28,4  29,0  29,4  28,9  27,5  27,3 

Empregador  18,6  16,7  16,0  16,5  17,4  15,6 

Conta própria  11,3  11,2  10,5  10,3  9,7  8,6 
Trabalhador familiar auxiliar  14,7  16,2  14,8  14,9  14,7  11,5 
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Características adicionais do mercado de trabalho 2012-2017

A análise da associação a sindicato, de 
acordo com os grupamentos de atividade, 
mostrou que a Agricultura, pecuária, produ-
ção florestal, pesca e aquicultura respondeu 
por 9,5% da população ocupada e possuía 
uma das mais elevadas taxas de sindicaliza-
ção4 (21,1%) entre todos os analisados. O 
grupamento de Transporte, armazenagem 
e correio, com 5,0% do total de ocupados 
chegou a taxa de sindicalização de 17,5%. O 
grupamento de Comercio, reparação de veí-
culos automotores e motocicletas, com cerca 
de 20,0% dos ocupados do País, apresentou 
taxa de sindicalização (10,0%) inferior à taxa 
nacional (14,4%), enquanto o de Administra-
ção pública, defesa e seguridade social, edu-
cação, saúde humana e serviços sociais regis-
trou a maior taxa de sindicalização (23,6%) 
em 2017. Na Indústria geral, 17,1% dos seus 
ocupados eram associados a sindicato.

De 2015 para 2016, a queda da popula-
ção ocupada foi de 1,5% (1 435 mil pessoas), 
enquanto a dos ocupados sindicalizados foi 
de 7,4% (1 082 mil pessoas). Praticamente, 
metade da redução do contingente de sin-
dicalizados foi proveniente da Indústria ge-
ral (506 mil pessoas). Outros grupamentos, 
como Informação, comunicação e atividades 
financeiras, imobiliárias, profissionais e admi-
nistrativas (142 mil pessoas), Administração 
pública, defesa e seguridade social, educação, 
saúde humana e serviços sociais (148 mil pes-
soas) e Agricultura, pecuária, produção flo-
restal, pesca e aquicultura (128 mil pessoas) 
também tiveram queda no número de asso-
ciados a sindicato.

Em 2017, a discreta recuperação de po-
pulação ocupada não interrompeu a redução 
do contingente de associados a sindicato, cuja 
queda foi de 3,2%. Nesse ano, praticamente, 
todas as atividades tiveram diminuição no 
contingente de sindicalizados, com a Agri-
cultura, pecuária, produção florestal, pesca 
e aquicultura registrando a principal queda 
de associados (208 mil pessoas); e, mesmo a 
expansão da população ocupada na Indústria 
geral não foi convertida em crescimento de 
sindicalizados nessa atividade. 

O grupamento de Alojamento e alimen-
tação teve o maior crescimento de ocupados 

4 Percentual de pessoas ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade do trabalho principal e que eram associadas a sindicato em relação ao total de pessoas ocupadas no grupa-
mento de atividade.

(10,6%) de 2017, com acréscimo de 499 mil 
pessoas; contudo, essa atividade que normal-
mente registra baixa taxa de sindicalização, 
reduziu ainda mais essa estimativa (6,8%) em 
2017, não contribuindo, portanto, para a ex-
pansão do contingente de associados a sindi-
cato. A maior redução (1,3 ponto percentual) 
ocorreu na Agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura, que passou de 
22,4% para 21,1%.

Frente a 2012, os grupamentos de ativida-
de da Indústria geral (4,0 pontos percentuais) 
e de Transporte, armazenagem e correio (3,3 
pontos percentuais) tiveram as principais 
quedas da taxa de sindicalização. Os Outros 
serviços e os Serviços domésticos foram os 
únicos a não apresentarem retração do indi-
cador nessa comparação. 

Outro aspecto apresentado foi o nível de 
instrução e a associação a sindicato. Distri-
buindo as populações ocupada total e ocu-
pada sindicalizada foram observadas as maio-
res concentrações de pessoas nos níveis sem 
instrução e fundamental incompleto e no en-
sino médio completo e superior incompleto 
para ambas as populações. Contudo, no nível 
superior completo estava concentrado 18,5% 
da população ocupada, enquanto entre os 
ocupados sindicalizados essa estimativa al-
cançava 31,3%.

Taxa de sindicalização, segundo os grupamentos de atividades

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua 2017.

(1) Inclui atividades mal definidas.

Grupamentos de atividade no trabalho 
principal

Taxa de sindicalização (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

   Total (1)  16,2  16,1  15,9  15,8  14,9  14,4 

Agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura 23,2 23,2 23,6 23,0 22,4 21,1

Indústria geral 21,1 20,4 19,7 20,1 18,0 17,1

Construção 8,9 8,4 8,0 7,7 6,6 6,9

Comércio, reparação de veículos automotores 
e motocicletas 10,5 10,0 10,0 10,6 10,4 10,0

Transporte, armazenagem e correio  20,8 21,4 20,9 20,8 18,4 17,5

Alojamento e alimentação  7,7 9,1 8,2 7,8 7,6 6,8

Informação, comunicação e atividades 
financeiras, imobiliárias, profissionais e 
administrativas 18,8 19,5 18,6 18,2 17,6 17,0

Administração pública, defesa e seguridade 
social, educação, saúde humana e serviços 
sociais 24,8 25,4 24,9 25,1 23,7 23,6

Outros serviços 6,1 6,8 6,3 6,1 5,9 6,2

Serviços domésticos 2,7 2,8 3,3 3,0 3,6 3,1

Pessoas ocupadas com nível 
superior completo (%)

Total
Associadas 
a sindicato

18,5 % 31,3 %
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Em 2017, das 91 449 mil pessoas ocupadas no País, 92,5% trabalha-
vam somente no turno diurno. Em relação a 2016, essa estimativa 
ficou praticamente estável (92,4%). 

Ao longo da série histórica da pesquisa, verificou-se propor-
ção menor de homens ocupados trabalhando no turno diurno 
quando comparada a observada entre as mulheres.  Destaca-se 
que, ainda assim, essa proporção ficou acima de 90%, em todos 
os anos. Em 2017, 94,6% das mulheres ocupadas trabalhavam 
nesse turno, ao passo que entre os homens essa proporção era 
de 90,9%. A maior diferença de proporção de ocupados no tur-
no diurno entre homens e mulheres ocorreu em 2017 (4,0 pon-
tos percentuais).

Em 2017, a Região Nordeste apresentou a maior proporção 
de ocupados nesse turno no trabalho principal (93,0%), seguida 
pelas Regiões Norte (92,6%), Sul, Centro-Oeste (92,4%) e Sudeste 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012/2017.

Pessoas ocupadas como empregadores
ou trabalhadores por conta própria, associadas
a cooperativa de trabalho ou produção (%)

Norte
7,8
6,3

Nordeste
5,6
4,8

Sul
10,8
10,3

Centro-Oeste
4,9
4,9

Brasil
6,4
5,8 Sudeste

5,1
4,8

2012 2017

Associados 
a cooperativa, 
por sexo 6,7 % 4,1 %

90,6 % 94,6 %

Trabalham no 
turno diurno 
no trabalho 
principal

Em 2017 havia 27 338 mil pessoas ocupadas como empregadores 
ou trabalhadores por conta própria no trabalho principal. Em re-
lação a 2016, esse contingente teve crescimento de 2,2% (576 mil 
pessoas), variação maior, portanto, que a de 0,3% (259 mil pesso-
as) ocorrida na população ocupada total do País. Todas as Gran-
des Regiões mostraram crescimento dessa população em 2017, 
com exceção do Nordeste que teve queda de 3,5%. Na compara-
ção com 2012, a expansão dos empregadores ou trabalhadores 
por conta própria no País foi de 13,7%. 

Do total de ocupados como empregadores ou trabalhadores por 
conta própria, 5,8% (1 589 mil pessoas) eram associados a coopera-
tiva de trabalho ou produção em 2017. Essa estimativa ficou pratica-
mente estável em relação a 2016, quando atingiu 5,9% (1 568 mil pes-
soas). A maior estimativa desse indicador (6,4%) ocorreu em 2012.

O percentual de associados a cooperativa de trabalho ou pro-
dução no total de ocupados como empregadores ou trabalhadores 
por conta própria diferiu conforme a Grande Região. A Região Sul 
teve o maior percentual em todo o período, seguida pela Região 
Norte. Em 2017, a Região Centro-Oeste (4,9%) apresentou a maior 
redução.

Quando investigado por sexo, o percentual de associados a 
cooperativa de trabalho ou produção era maior entre homens 
(6,7%) que entre mulheres (4,1%). O ano de 2016 apresentou a 
menor diferença entre as duas populações de cooperados: 6,4% e 
4,7%, respectivamente, dos homens e mulheres.

Turno de trabalho5  

Cooperativa de trabalho ou produção6  

5 Para a pessoa ocupada na semana de referência foi investigado se a jornada normal do trabalho era integralmente noturna ou diurna. Entendeu-se por jornada diurna qualquer período de tempo 
decorrido no intervalo que se estende das 5:00 horas às 22:00 horas do mesmo dia. Entendeu-se por jornada noturna qualquer período de tempo decorrido no intervalo que se estende das 22:00 
horas de um dia às 5:00 horas da manhã do dia seguinte.
6 Para as pessoas que eram conta própria ou empregadoras no trabalho principal, foi pesquisado se, por esse trabalho, eram associadas a alguma cooperativa, associação ou grupo de produção informal.

(92,3%). Frente a 2012, as Regiões Sul e Centro-Oeste tiveram as 
principais quedas desse indicador, com 1,1 e 1,0 ponto percentual, 
respectivamente. 
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Características adicionais do mercado de trabalho 2012-2017

Registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ7  

Total

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016-2017.

Pessoas ocupadas como empregadores
ou trabalhadores por conta própria,
em empreendimento registrado no CNPJ 

Grandes Regiões (%)

Sexo (%)

2016 

28,9 28,4 30,0 28,0 27,7 28,7

2017

Norte
12,5
12,4

Nordeste
15,7
15,9

Sul
40,7
38,1

Centro-Oeste
30,9
31,8

Sudeste
36,8
34,6

2016 2017

7 Para as pessoas que, no trabalho principal da semana de referência, eram empregadoras ou conta própria em atividade não agrícola, foi pesquisado se o empreendimento tinha registro no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Receita Federal.
8 Percentual de pessoas ocupadas como empregadores ou conta própria no grupamento de atividade do trabalho principal com CNPJ em relação ao total de pessoas ocupadas como empregadores 
ou conta própria no grupamento de atividade.

Em 2012, 23,9% dos ocupados como empregadores ou trabalha-
dores por conta própria estavam em empreendimentos registra-
dos no CNPJ. Esse percentual aumentou ano a ano, alcançando 
28,9% em 2016. No ano seguinte, contudo, foi observada a primei-
ra retração do indicador, estimado em 28,0% em 2017.

Ao longo da série, o registro no CNPJ era maior entre as mulhe-
res, principalmente em 2013, quando a diferença alcançou 2,8 pontos 
percentuais. Em 2017, ela se reduziu, sendo a proporção superior em 
1,0 ponto percentual para as mulheres (28,7%), comparativamente aos 
homens (27,7%). Todavia, a queda dessa diferença foi provocada pela 
redução mais acentuada do registro no CNPJ entre as mulheres (1,3 
ponto percentual) do que entre os homens (0,7 ponto percentual).

O registro no CNPJ variou bastante segundo as Grandes Regiões. 
A Região Norte apresentou percentual em torno de 12,0% ao lon-
go de toda a série. A Nordeste, cuja estimativa também ficou abaixo 
da média nacional (28,0%), mostrou tendência de crescimento, al-
cançando 15,9% em 2017. As Regiões Sudeste e Sul, com os maiores 
valores do indicador, tiveram trajetória de crescimento até 2016. Em 
2017, contudo, recuaram para 34,6% e 38,1%, respectivamente. 

Frente a 2012, o crescimento no percentual de registrados no 
CNPJ na Região Nordeste chegou a 35,0%.

A distribuição das pessoas ocupadas como empregadores ou tra-
balhadores por conta própria no trabalho principal por grupamentos 
de atividade teve nos Serviços sua maior proporção (37,0%) em 2017. 
Apesar da concentração da ocupação naquela atividade, a taxa de co-
bertura de CNPJ8 foi maior no Comércio, reparação de veículos auto-
motores e motocicletas (42,5%), enquanto nos Serviços era de 34,2%. 
A Indústria geral respondeu por cerca de 10,0% da população de em-
pregadores ou trabalhadores por conta própria, entretanto, dentre es-
ses que estavam nesse grupamento, 27,1% possuíam registro no CNPJ.

Grupamentos
de atividade
no trabalho

principal

Empregador e trabalhadores 
conta própria

Distribuição
percentual

(%)

Com registro no CNPJ

Taxa
(%)

Absoluto 
(mil 

pessoas)

Total (1) 100,0 28,0  7 662 

Agricultura, pecuária, 
produção florestal, 
pesca e aquicultura 

14,9 6,1  249 

Indústria geral 10,2 27,1  754 

Construção 14,5 12,4  492 

Comércio, reparação 
de veículos 
automotores e 
motocicletas

23,4 42,5  2 713 

Serviços (2) 37,0 34,2  3 451 

Registro no CNPJ de empregador e trabalhadores 
por conta própria, segundo os grupamentos
de atividades

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017.

Nota: Pessoas de 14 anos ou mais, ocupadas na semana de referência.

(1) Inclui atividades mal definida. (2) Compreende as seguintes atividades: Trans-
porte, armazenagem e correio; Alojamento e alimentação; Informação, comuni-
cação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas; Admi-
nistração pública, defesa e seguridade social, Educação, saúde humana e serviços 
sociais.
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Empregadores e trabalhadores por conta 
própria em empreendimento registrado
no CNPJ (%)

Norte
58,0

7,4
Nordeste

66,6
9,5

Sul
87,2
25,9

Centro-Oeste
81,8
20,3

Sudeste
84,7
24,2

Trabalhadores 
por conta própriaEmpregadores

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017.

Nota: Pessoas de 14 anos ou mais, ocupadas na semana de referência.

80,0
18,5

Brasil

Registro no CNPJ de empregadores e 
trabalhadores por conta própria, segundo 
os grupamentos de atividades (%)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016-2017.

Nota: Pessoas de 14 anos ou mais, ocupadas na semana de referência.

Agricultura, 
pecuária, produção 

�orestal, pesca e 
aquicultura 

Indústria geral Construção ServiçosComércio, reparação de 
veículos automotores

e motocicletas

2016 2017

6,1 6,1

43,8 42,5

29,6
27,1

11,6 12,4

36,9
34,2

Em 2017, a redução de registro no CNPJ ocorreu nos grupamentos 
de atividade com as maiores taxas de cobertura desse cadastro, como 
Serviços (de 36,9% para 34,2%), Indústria geral (de 29,6% para 27,1%), 
e Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (de 
43,8% para 42,5%). Com relação aos dois primeiros grupamentos, 
mesmo tendo havido crescimento da população ocupada como em-
pregadores ou trabalhadores por conta própria em seus contingentes 
em 2017, essa expansão não evitou a queda do registro no CNPJ. 

Quando foram investigados os trabalhadores por conta própria 
separados dos empregadores, observavam-se diferenças importantes. 
Em 2017, no Brasil, 18,5% dos ocupados como trabalhadores por con-
ta própria possuíam CNPJ; entre os empregadores essa cobertura era 
de 80,0%. A Região Norte tinha as menores estimativas para ambas as 
populações, enquanto a Sul possuía as maiores.

A análise separada dessas duas populações também apontou 
para o predomínio de mulheres registradas no CNPJ. Esse padrão era 
acentuado entre os empregadores, com 77,8% de homens emprega-
dores com CNPJ e 85,2% de mulheres com esse registro; ao passo que 
entre os trabalhadores por conta própria com CNPJ essas estimativas 
foram de 17,7% e 20,0%, respectivamente, para homens e mulheres. 
Na Região Norte a diferença entre mulher empregadora com CNPJ 
(75,1%) e homem empregador com CNPJ (51,4%) chegou a 23,7 pon-
tos percentuais; enquanto para a condição de trabalhador por conta 
própria com registro naquele cadastro a diferença a favor das mulhe-
res baixava para 2,1 pontos percentuais.  
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Características adicionais do mercado de trabalho 2012-2017

Em 2012, 14,9% dos trabalhadores 
por conta própria tinham registro no 
CNPJ. Essa estimativa apresentou ten-
dência de crescimento nos anos seguin-
tes, alcançado 18,9% em 2016. Em 2017, 
com proporção de 18,5%, cerca de 4 277 
mil daqueles trabalhadores possuíam 
CNPJ. Entre os empregadores a trajetó-
ria de crescimento foi interrompida em 
2015 (82,5%); em 2017 a proporção foi de 
80,0 % (3 385 mil pessoas). 

Tanto entre os trabalhadores por 
conta própria (3,9%) quanto entre os 
empregadores (33,7%), o grupamento 
de atividade da Agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca e aquicultura 
apresentou a menor taxa de cobertura 
de CNPJ em 2017. Por outro lado, o Co-
mércio, reparação de veículos automo-
tores e motocicletas alcançou o maior 
percentual para ambos os casos.

De 2016 para 2017, as principais 
quedas ocorridas na taxa de cobertura 
de CNPJ entre os empregadores foram 
nos grupamentos da Indústria geral (de 
89,2% para 86,4%) e dos Serviços (de 

Empregadores e trabalhadores por conta própria 
registrados no CNPJ (%)

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua 2012/2017.

EmpregadoresTrabalhadores por conta própria

14,9 

75,6 

16,1 

78,8 

17,3 

81,1 

18,4 

82,5 

18,9 

82,0 

18,5 

80,0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016-2017.

Nota: Pessoas de 14 anos ou mais, ocupadas na semana de referência.

Agricultura, 
pecuária, produção 

�orestal, pesca e 
aquicultura 

Indústria geral Construção Serviços

Empregadores Trabalhadores 
por conta própria

Comércio, reparação de 
veículos automotores

e motocicletas

3,9

33,7

57,4

15,8

27,1
25,3

86,4
90,3

81,8

8,1

Taxa de cobertura de CNPJ de 
empregadores e trabalhadores por conta 
própria, por grupamentos de atividade (%)

85,8% para 81,8%). Para os ocupados 
como trabalhadores por conta própria 
as retrações foram maiores no Comér-
cio, reparação de veículos automotores e 
motocicletas (de 28,4% para 27,1%) e nos 
Serviços (de 26,9% para 25,3%). 

A análise por nível de instrução mos-
trou que a taxa de cobertura de CNPJ cres-
cia com o aumento do nível de instrução. 
Enquanto apenas 9,0% dos trabalhadores 
Conta própria Sem instrução e fundamen-

tal incompleto possuíam registro no CNPJ, 
essa taxa chegou a 42,7% quando se referia 
aos trabalhadores por Conta própria com 
nível Superior completo. Entre os Empre-
gadores ocorreu dinâmica semelhante. 
Vale ressaltar, contudo, que no caso de 
Empregadores Sem instrução e funda-
mental incompleto a taxa de cobertura 
de CNPJ (57,0%) superou a dos ocupados 
como Conta própria com Ensino Superior 
completo (42,7%).  
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Tamanho do empreendimento9   

De 2016 para 2017, as Regiões Sudeste e Nordeste apresen-
taram os maiores crescimentos (2,4 e 1,2 pontos percentuais, 
respectivamente) dessa proporção. No período de  2012 a 2017 
houve aumento do percentual de ocupados em empreendimen-
tos de pequeno porte em todas as Grandes Regiões, sobretudo 
no Norte, Sudeste e Centro-Oeste.

Sudeste e Norte destacaram-se como as regiões com o maior e 
o menor percentual, respectivamente, de pessoas ocupadas em em-
preendimento com 51 ou mais pessoas. Em 2017, por exemplo, essas 
regiões apresentaram percentuais de 31,9% e 14,9%, nessa ordem. 

De 2016 para 2017, as Regiões Norte, Sudeste e Sul perma-
neceram praticamente estáveis. No Centro-Oeste houve expan-
são de 1,3 ponto percentual e no Nordeste uma retração de 0,7 
ponto percentual. Frente a 2012, houve redução do percentual 
de ocupados em empreendimento com 51 ou mais pessoas em 
todas as Grandes Regiões, principalmente na Norte (redução de 
5,9 pontos percentuais).

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012-2017.
Nota: Exclusive nos serviços domésticos.

51 ou mais pessoas

11 a 50 pessoas

6 a 10 pessoas

1 a 5 pessoas

Distribuição das pessoas ocupadas no setor privado, 
por tamanho do empreendimento (%)

10,3

13,1

29,8

10,2

12,8

30,5

10,2

12,7

30,5

10,1

12,8

29,0

46,7 46,5 46,6 48,1 50,1

2012 2013 2014 2015 2016

10,6

13,3

26,0

51,5

2017

12,3

26,1

10,1

Em 2012, havia 72,4 milhões de pessoas ocupadas (exceto os 
empregados no setor público e os trabalhadores domésticos). 
Em 2015, esse número chegou a 75,0 milhões, caindo para 73,7 
milhões em 2016 e mantendo-se praticamente estável em 2017 
(73,9 milhões).

Em todos os anos da série histórica, grande parte desses 
ocupados estava em empreendimentos de pequeno porte (1 a 
5 pessoas), com o percentual ultrapassando a metade em 2016 
(50,1%) e alcançando 51,5% em 2017. Outro grupo importante 
estava em empreendimentos com 51 ou mais pessoas, propor-
ção que variou de 26,1% em 2017 a 30,5% em 2013 e 2014.

Com relação aos ocupados em empreendimentos de 1 a 5 
empregados observou-se que as Regiões Norte e Nordeste apre-
sentavam maiores percentuais que as demais regiões em todos 
os anos. Em 2017, essa estimativa era de 68,2% na Região Nor-
te, 62,9% na Nordeste, 51,0% no Centro-Oeste, 47,9% no Sul, e 
44,5% no Sudeste. 

9 Para a pessoa ocupada que, no trabalho principal da semana de referência, era empregada no setor privado, empregadora, conta própria ou trabalhadora familiar auxiliar, foi pesquisado o número 
de pessoas ocupadas no empreendimento, classificado em: 1 a 5 pessoas; 6 a 10 pessoas; 11 a 50 pessoas; ou 51 ou mais pessoas.
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Características adicionais do mercado de trabalho 2012-2017

Local do estabelecimento10  

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento,  Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua 2017.

Distribuição das pessoas ocupadas no setor privado, 
por local do estabelecimento (%)

Em estabelecimento do 
próprio empreendimento

Em local designado 
pelo empregador, 
patrão ou freguês

Em outro localEm fazenda, sítio, granja, 
chácara etc

No domicílio 
de residência

Em veículo
automotor

Em via ou área
pública

Em domicílio do empregador, 
patrão, sócio ou freguês

Em estabelecimento de 
outro empreendimento

63,0%

12,5%

11,1%

4,3%

3,8%
2,8%

1,3% 1,0%
0,3%

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016-2017.

Pessoas ocupadas, por tamanho do empreendimento (%)

1 a 5 pessoas 

Norte
68,0
68,2

Nordeste
61,7
62,9

Sul
47,1
47,9

Centro-Oeste
51,0
51,0

Sudeste
42,1
44,5

51 ou mais pessoas 

Norte

14,7
14,9

Nordeste
19,4
18,7

Sul
26,2
26,2

Centro-Oeste
23,4
24,7

Sudeste
31,8
31,9

2016 2017

Brasil

50,1
51,5

Brasil

26,0
26,1

A população ocupada no setor privado 
no Brasil, em 2017, trabalhava principal-
mente em estabelecimento do próprio 
empreendimento (63,0%), em local desig-
nado pelo empregador, patrão ou freguês 
(12,5%) e em fazenda, sítio, granja, cháca-
ra etc. (11,1%).

Em relação a 2016, os estabelecimentos 
no domicílio de residência tiveram o maior 
crescimento de contingente (16,1%), com 
expansão de 443 mil pessoas, o que tota-
lizou 3 193 mil pessoas trabalhando nesse 
local em 2017 (4,3%). 

Em 2017, 46 520 mil pessoas (63,0%) 
estavam ocupadas em estabelecimento 
do próprio empreendimento. As Regiões 
Norte (49,9%) e Nordeste (52,3%) tinham 
as menores estimativas; entretanto, em 
relação a 2016, foram as únicas a não 
apresentarem retração desse indicador. 
A Região Sudeste, que possuía os maiores 
percentuais, mostrou tendência de que-
da desde 2014 (72,0%), registrando 69,2% 
em 2017. 

10 Para a pessoa ocupada como empregada no setor privado, 
empregadora, conta própria e trabalhadora auxiliar familiar 
no trabalho principal que tinha estabelecimento, foi pesqui-
sado o local em que normalmente trabalhava.
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Expediente

Elaboração do texto
Diretoria de Pesquisas, 
Coordenação de Trabalho 
e Rendimento

Normalização textual
Centro de Documentação e 
Disseminação de Informações, 
Gerência de Documentação

Projeto gráfico
Centro de Documentação 
e Disseminação de Informações, 
Gerência de Editoração

Imagens fotográficas
Agência Brasil/EBC

Impressão
Centro de Documentação e 
Disseminação de Informações, 
Gráfica Digital

(21) 97385-8655

Cerca de 8,0 milhões de pessoas traba-
lhavam em fazenda, sítio, granja, chácara 
etc. em 2017 no País, representando 11,1% 
dos empregados no setor privado no traba-
lho principal (exclusive nos serviços domés-
ticos). A Região Norte (18,7%) teve a maior 

estimativa entre as Grandes Regiões, en-
quanto a Sudeste (6,5%) registrou a menor. 
O Nordeste (16,2%) apresentou a principal 
redução desse indicador entre 2016 e 2017.  

Em 2012, 3  868 mil pessoas (22,4%) 
trabalhavam em fazenda, sítio, granja, 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012/2017.

Nota: Exclusive nos serviços domésticos.

Pessoas ocupadas no setor privado, em estabelecimento
do próprio empreendimento (%)

Fazenda, sítio, granja 
ou chácara etc.

2012 2017

Norte
19,9
18,7 Nordeste

22,4
16,2

Sul
14,1
12,4

Centro-Oeste
11,8
12,4

Sudeste
7,6
6,5

Norte
49,0
49,9 Nordeste

48,4
52,3

Sul
65,8
67,3

Centro-Oeste
62,6
61,7

Sudeste
70,6
69,2

Estabelecimento do próprio 
empreendimento 

13,4
11,1

Brasil

62,4
63,0

Brasil

chácara etc. no Nordeste, passando a 
2 707 mil pessoas (16,2%) no último ano 
da série. Essa redução de 1 162 mil pessoas 
representou 76,0% da queda nacional de 
1 529 mil pessoas ocupadas nesse local de 
2012 para 2017.  

<https://www.ibge.gov.br/
estatisticas-novoportal/
sociais/trabalho/17270-pnad-
continua.html?edicao=21073>

Tabelas de 
resultados, 
notas técnicas 
e demais 
informações 
sobre a 
pesquisa
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586 AEAT - 2017 • Seção I • Subseção D • Acidentes do Trabalho segundo o Município

Capítulo 58 - Estatísticas Municipais

58.1 - Estatísticas municipais de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo - 2016/2017

MUNICÍPIO

ESTATÍSTICAS DE ACIDENTES DO TRABALHO

Total

Com CAT Registrada

Sem CAT 
 Registrada Óbito

Total
Motivo

Típico Trajeto Doença do 
Trabalho

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
TOTAL 585.626 549.405 478.039 450.614 355.560 340.229 108.552 100.685 13.927 9.700 107.587 98.791 2.288 2.096

Rondônia 4.605 4.092 3.032 2.902 2.049 2.017 851 751 132 134 1.573 1.190 26 33
Alta Floresta dOeste 51 22 28 15 21 10 6 5 1 - 23 7 - -
Ariquemes 233 203 164 157 104 105 52 45 8 7 69 46 3 4
Cabixi 8 8 8 8 5 7 3 1 - - - - - -
Cacoal 467 401 236 176 146 105 79 58 11 13 231 225 - -
Cerejeiras 17 9 17 9 12 7 5 2 - - - - - -
Colorado do Oeste 65 38 27 21 22 18 5 3 - - 38 17 - -
Corumbiara 16 18 16 18 14 14 2 3 - 1 - - - 1
Costa Marques 1 11 1 11 1 7 - 2 - 2 - - - 1
Espigão dOeste 75 91 57 52 44 39 12 12 1 1 18 39 - -
Guajará-Mirim 35 18 28 17 18 13 8 3 2 1 7 1 1 -
Jaru 132 112 66 65 46 42 18 19 2 4 66 47 1 4
Ji-Paraná 548 586 288 326 164 215 118 103 6 8 260 260 4 3
Machadinho dOeste 39 33 16 15 12 14 4 1 - - 23 18 1 -
Nova Brasilândia dOeste 40 22 12 - 10 - 1 - 1 - 28 22 - -
Ouro Preto do Oeste 246 166 23 30 13 16 7 13 3 1 223 136 - -
Pimenta Bueno 196 205 115 178 85 147 29 29 1 2 81 27 2 -
Porto Velho 1.398 1.091 1.121 935 736 618 318 280 67 37 277 156 11 11
Presidente Médici-RO 44 43 12 23 7 18 5 5 - - 32 20 - -
Rio Crespo 5 5 5 5 4 5 1 - - - - - - -
Rolim de Moura 129 215 85 170 56 100 25 33 4 37 44 45 - 1
Santa Luzia dOeste 8 12 8 12 7 10 1 2 - - - - - -
Vilhena 325 331 250 250 163 173 73 67 14 10 75 81 1 4
São Miguel do Guaporé 38 75 38 75 27 68 11 6 - 1 - - - 1
Nova Mamoré 11 10 11 10 3 7 8 3 - - - - - -
Alvorada dOeste 2 5 2 5 2 4 - 1 - - - - - -
Alto Alegre dos Parecis 7 6 7 6 6 3 1 3 - - - - - -
Alto Paraíso 12 8 12 8 9 6 2 2 1 - - - 1 -
Buritis-RO 23 18 23 18 15 13 8 4 - 1 - - - -
Novo Horizonte do Oeste 9 3 9 3 9 2 - 1 - - - - - -
Cacaulândia 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -
Campo Novo de Rondônia 4 4 4 4 1 2 3 2 - - - - - -
Candeias do Jamari 22 17 22 17 16 14 4 3 2 - - - - -
Castanheiras 1 3 1 3 1 3 - - - - - - - -
Chupinguaia 184 151 184 151 176 134 4 12 4 5 - - - 2
Cujubim 13 8 13 8 10 7 2 1 1 - - - - -
Governador Jorge Teixeira 1 2 1 2 - 2 1 - - - - - - -
Itapuã do Oeste 23 17 23 17 22 16 1 1 - - - - - -
Ministro Andreazza 6 6 6 6 5 3 1 3 - - - - - -
Mirante da Serra 7 2 7 2 4 - 2 2 1 - - - - -
Monte Negro 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - -
Nova União-RO - 1 - 1 - 1 - - - - - - - 1
Parecis 6 10 6 10 4 7 2 3 - - - - - -
Pimenteiras do Oeste 10 9 10 9 10 8 - 1 - - - - - -
Primavera de Rondônia 1 - 1 - - - 1 - - - - - - -
São Francisco do Guaporé 21 17 21 17 11 9 10 7 - 1 - - - -
Seringueiras 13 8 13 8 8 6 4 2 1 - - - - -
Teixeirópolis - 3 - 3 - 3 - - - - - - - -
Theobroma 4 3 4 3 3 2 1 1 - - - - - -
Urupá 4 6 4 6 3 5 1 1 - - - - - -
Vale do Anari 8 - 8 - 2 - 5 - 1 - - - - -
Vale do Paraíso 6 3 6 3 4 1 2 - - 2 - - - -
Ignorado Rondônia 85 51 7 8 2 2 5 6 - - 78 43 1 -
Ignorado Rondônia 66 81 14 7 3 2 11 5 – – 52 74 – 1

Acre 973 960 530 562 332 395 193 162 5 5 443 398 2 6
Acrelândia 3 1 3 1 3 - - 1 - - - - - -
Brasiléia 24 40 9 12 9 9 - 3 - - 15 28 - -
Bujari 5 10 5 10 4 9 - 1 1 - - - - -
Capixaba 7 8 7 8 6 8 1 - - - - - - 1
Cruzeiro do Sul-AC 88 63 20 16 11 10 9 6 - - 68 47 - 1
Epitaciolândia 6 5 6 5 5 2 1 3 - - - - - -
Feijó 1 4 1 4 1 4 - - - - - - - -
Jordão - 2 - 2 - 2 - - - - - - - -
Manoel Urbano 19 5 19 5 18 5 1 - - - - - - -
Marechal Thaumaturgo - 2 - 2 - 2 - - - - - - - -

(continua)
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ACESSIBILIDADE (/MANUAIS/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=7&ITEMID=140)

ALTO CONTRASTE



Login

Secretaria do Tesouro Nacional

Manual SADIPEM
(https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=categories&id=104&Itemid=376)

Manuais (https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais) Boletim (http://www.tesouro.gov.br/boletim-sadipem) Eventos
(http://www.tesouro.gov.br/eventos-sadipem) Glossário (/manuais/index.php?

option=com_glossariosadipem&view=glossriosadipems&Itemid=377) Fale Conosco (http://www.tesouro.gov.br/fale-conosco-sadipem)

MANUAL SADIPEM (/MANUAIS/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=CATEGORIES&ID=104&ITEMID=376) > MANUAIS (/MANUAIS/INDEX.PHP?

OPTION=COM_CONTENT&VIEW=CATEGORY&ID=57&ITEMID=376) > MANUAL SIAFI (/MANUAIS/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=CATEGORY&ID=721&ITEMID=700) >

020000 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI (/MANUAIS/INDEX.PHP?

OPTION=COM_CONTENT&VIEW=CATEGORY&ID=746&ITEMID=700) > 020300 - MACROFUNÇÕES (/MANUAIS/INDEX.PHP?

OPTION=COM_CONTENT&VIEW=CATEGORY&ID=749&ITEMID=700) > 020330 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO NA ADM. DIR. UNIÃO, AUT. E FUND.020330 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E
EXAUSTÃO NA ADM. DIR. UNIÃO, AUT. E FUND.
(/manuais/index.php?
option=com_content&view=article&id=1565:020330-
depreciacao-amortizacao-e-exaustao-na-adm-dir-
uniao-aut-e-fund&catid=749&Itemid=700)
Acessos: 25849

1 - REFERÊNCIAS

1.1 - RESPONSABILIDADE - Coordenação Geral de Contabilidade da União

1.2 - COMPETÊNCIA

1.2.1 - Lei nº 10.180, de 06 de abril de 2001;

1.2.2 - Portaria nº 833, de 16 de dezembro de 2011, que revogou a IN/STN nº 05, de 06 de

novembro de 1996.

1.3 - FUNDAMENTO

1.3.1 - BASE LEGAL

1.3.1.1 - Lei nº 4.320/64

1.3.1.2 - Lei Complementar nº 101, de 2000.

1.3.1.3 - Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T 16.1 a 16.11

1.3.1.4 - Lei nº 10.180/2001.

 

2 - CONTEXTUALIZAÇÃO

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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2.1 - A Secretaria do Tesouro Nacional – STN é o órgão central do Sistema de Contabilidade

Federal responsável, dentre outras competências, pela padronização dos registros contábeis, no

âmbito da União.

2.2 - Com a implantação, a partir de 1 de janeiro de 2015, do Plano de Contas Aplicado ao Setor

Público da União – PCASP-União, foram necessárias alterações nos registros contábeis,

adequando-os aos procedimentos definidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –

MCASP.

2.3 - Assim, disponibilizamos os procedimentos para os registros da depreciação, amortização e

exaustão dos bens para a Administração direta da União, suas autarquias e fundações.

2.4 - As principais adequações nos registros patrimoniais foram:

- Adequação do método de amortização de bens intangíveis e do método de exaustão;

- Revisão da tabela de vida útil e valor residual para depreciação, com a inclusão de novas

contas contábeis do PCASP-União;

- Adequação dos lançamentos contábeis ao PCASP-União; 

- Substituição dos números de eventos por situações – utilizadas pelo sistema SIAFI-Web - para

efetivação dos registros contábeis; e

- Adequação dos procedimentos de Ajustes de Exercícios Anteriores.

2.5 - As empresas públicas e sociedades de economia mista, que devem seguir a Lei nº 6404/76,

devem embasar seus procedimentos nas leis próprias e nos normativos fiscais, o que pode

acarretar algumas divergências em relação a essa norma, inclusive quanto aos códigos das

situações contábeis a serem utilizadas.

 

3 - CONCEITUAÇÃO

3.1 -  Para efeito desta norma, entende-se:

Avaliação patrimonial é a atribuição de um valor monetário a itens do ativo ou passivo cuja

obtenção decorreu de julgamento fundado em consenso entre as partes e que traduza, com

razoabilidade, o processo de evidenciação dos atos e fatos da administração.

Mensuração é o ato de constatação de valor monetário para itens do ativo ou passivo, expresso

no processo de evidenciação dos atos e fatos da administração, revelado mediante a aplicação de

procedimentos técnicos suportados em análises tanto qualitativas quanto quantitativas.

Valor de aquisição é a soma do preço de compra de um bem com os gastos suportados direta ou

indiretamente para colocá-lo em condição de uso.

Valor de mercado ou valor justo é o valor pelo qual pode ser intercambiado um ativo ou

cancelado um passivo, entre partes conhecidas ou interessadas, que atuam em condições

independentes e isentas ou conhecedoras do mercado.

Valor bruto contábil é o valor do bem registrado na contabilidade, em uma determinada data, sem

a dedução da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada.

Valor depreciável, amortizável e exaurível é o valor original de um ativo deduzido do seu valor

residual, quando possível ou necessária a sua determinação.

Valor residual é o montante líquido que a entidade espera, com razoável segurança, obter por um

ativo no fim de sua vida útil econômica, deduzidos os gastos esperados para sua alienação.
Anexo MANUAL SADIPEM - ME - DEPRECIAÇÃO (0806465)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 877



/

Valor líquido contábil é o valor do bem registrado na contabilidade, em uma determinada data,

deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada.

Depreciação é a redução do valor de um bem pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da

natureza ou obsolescência ao longo de sua vida útil.

Amortização é a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer

outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo

objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado.

Exaustão é a perda do valor, decorrente da exploração de direitos, cujo objeto sejam recursos

minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração.

Vida útil econômica é o período de tempo definido ou estimado tecnicamente, durante o qual se

espera obter fluxos de benefícios futuros de um ativo.

Vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou o número de

unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do

ativo.

Ajustes de Exercícios Anteriores são considerados os decorrentes de efeitos da mudança de

critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que

não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, devendo ser reconhecidos à conta do patrimônio

líquido e evidenciados em notas explicativas.

3.2 - Esta orientação não se aplica a ativos imobilizados classificados como mantidos para

venda.

3.3 - O custo de um item do ativo imobilizado compreende:

a) Seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis

sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos;

b) Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição

necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração;

c) A estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local

(sítio) no qual este está localizado. Tais custos representam a obrigação em que a entidade

incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período

para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período.

3.4 - Exemplos de custos diretamente atribuíveis são:

a) Custos de pessoal decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do ativo

imobilizado;

b) Custos de preparação do local;

c) Custos de frete e de manuseio (para recebimento e instalação);

d) Custos de instalação e montagem;

e) Custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente, após dedução das

receitas líquidas provenientes da venda de qualquer item produzido enquanto se coloca o ativo

nesse local e condição (tais como amostras produzidas quando se testa o equipamento); e

f) Honorários profissionais.

3.5 - Exemplos que não são custos de um item do ativo imobilizado são:
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a)Custos de abertura de nova instalação;

b) Custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço (incluindo propaganda e

atividades promocionais);

c) Custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de clientes

(incluindo custos de treinamento); e

d) Custos administrativos e outros custos indiretos.

3.6 - O reconhecimento dos custos no valor contábil de um item do ativo imobilizado cessa

quando o item está no local e nas condições operacionais pretendidas pela administração.

3.7 - O valor justo de um ativo para o qual não existem transações comparáveis só pode ser

mensurado com segurança:

a)Se a variabilidade da faixa de estimativas de valor justo razoável não for significativa; ou

b)Se as probabilidades de várias estimativas, dentro dessa faixa, puderem ser razoavelmente

avaliadas e utilizadas na mensuração do valor justo. Caso a entidade seja capaz de mensurar com

segurança tanto o valor justo do ativo recebido como do ativo cedido, então o valor justo do

segundo é usado para determinar o custo do ativo recebido, a não ser que o valor justo do

primeiro seja mais evidente.

3.8 - Se não houver evidências do valor justo baseadas no mercado devido à natureza

especializada do item do ativo imobilizado e se o item for raramente vendido, exceto como parte

de um negócio em marcha, a Unidade pode precisar estimar o valor justo usando, por exemplo, o

custo de reposição, o custo de reposição depreciado, o custo de restauração ou a abordagem de

unidades de serviço.

 

4 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

4.1 - A entidade pública necessita apropriar, ao resultado de um período, o desgaste ou a perda

da vida útil do seu ativo imobilizado ou intangível, por meio do registro da despesa de

depreciação, amortização ou exaustão, em obediência ao princípio da competência.

4.2 - Ao longo do tempo, com o desgaste pelo uso, a obsolescência e a ação da natureza, os

ativos vão perdendo valor, e essa perda de valor é reconhecida pela contabilidade,

periodicamente, até que esse ativo atinja o valor residual. A reparação e a manutenção de um

ativo não evitam a necessidade de depreciá-lo.

4.3 - A aquisição de bens que sofrem depreciação, amortização ou exaustão representa, em geral,

um fato permutativo, realizando-se despesas de capital na sua execução orçamentária. Assim, na

aquisição de um veículo, por exemplo, ocorrem os seguintes lançamentos:

- Natureza da Informação Orçamentária:

D 62213.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

C 62213.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

D 62213.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

C 62213.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

- Natureza da Informação Patrimonial:

D 12311.05.XX VEICULOS
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C 11111.XX.XX BANCOS CONTA MOVIMENTO

4.4 - No momento de aquisição não ocorre nenhum impacto no resultado da entidade, pois esse

veículo irá servir a vários ciclos operacionais, não sendo coerente apropriar toda a sua

despesa patrimonial em um único período.

4.5 - Portanto, mensalmente, o ente deve apropriar no Sistema de Controle Patrimonial, o

desgaste desse veículo, que constitui um fato modificativo diminutivo, com o seguinte

lançamento, por exemplo:

- Natureza da Informação Patrimonial:

D 33311.XX.00 DEPRECIACAO

C 12381.XX.00 DEPRECIACAO ACUMULADA

4.6 - Para o registro da depreciação, amortização e exaustão devem ser observados os seguintes

aspectos:

a) Obrigatoriedade do seu reconhecimento;

b) Valor da parcela que deve ser reconhecida no resultado como decréscimo patrimonial, e, no

balanço patrimonial, representada em conta redutora do ativo; e

c) Outras circunstâncias que podem influenciar seu registro (frequência de uso, obsolescência,

entre outros).

4.7 - O valor depreciado, amortizado ou exaurido, apurado mensalmente, deve ser reconhecido nas

contas de resultado do exercício.

4.8 - A depreciação, a amortização ou a exaustão de um ativo começa quando o item estiver em

condições de uso.

4.9 - A depreciação e a amortização não cessam quando o ativo torna-se obsoleto ou é retirado

temporariamente de operação.

4.10 - Nos casos de bens que passaram por reavaliação ou redução a valor recuperável, durante a

vida útil do bem, a depreciação, a amortização ou a exaustão devem ser calculadas e registradas

sobre o novo valor.

 

5 – DEPRECIAÇÃO

5.1 - O cálculo da depreciação nos órgãos da Administração Pública direta, autarquias e

fundações públicas será realizado pelo sistema de controle patrimonial de cada órgão, seguindo

as orientações e critérios desta orientação. As empresas públicas e sociedades de economia

mista devem seguir a Lei nº 6.404/76.

5.2 - São exemplos de bens depreciáveis:

a)   Edifícios e construções (a partir da conclusão e/ou início de utilização, o valor da

edificação deve ser destacado do valor do terreno);

b) Os bens imóveis utilizados como estabelecimento da unidade contábil;

c) Os bens móveis utilizados nas atividades operacionais, instalados em estabelecimento da

unidade contábil;
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d) Os veículos do tipo caminhão, caminhonete de cabine simples ou utilitários utilizados no

transporte de mercadorias e produtos adquiridos para revenda, de matéria-prima, produtos

intermediários e de embalagem aplicados a produção;

e) Os veículos do tipo caminhão, caminhonete de cabine simples ou utilitário, as bicicletas e

motocicletas utilizadas pelos cobradores, compradores e vendedores, nas atividades de cobrança,

compra e venda, bem como os utilizados nas entregas de mercadorias;

f) Os veículos utilizados no transporte coletivo de empregados;

g) Os bens móveis e imóveis utilizados em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos; e

h) Os bens móveis e imóveis objeto de arrendamento mercantil financeiro, pela unidade contábil

arrendatária;

5.3 - Os bens não depreciáveis, a título de exemplo, são:

a) Terrenos rurais e urbanos;

b) Prédios ou construções não alugados e não utilizados pelo proprietário na produção dos seus

rendimentos ou destinados a revenda;

c) Bens móveis de natureza cultural, tais como obras de artes, antiguidades, documentos, bens

com interesse histórico, bens integrados em coleções, entre outros, os quais normalmente

aumentam de valor com o tempo;

d) Bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos públicos, considerados tecnicamente de

vida útil indeterminada; e

e) Animais que se destinam à exposição e à preservação.

 

6 - ESTIMATIVA DE VIDA ÚTIL ECONÔMICA E TAXA DE DEPRECIAÇÃO

6.1 - Os seguintes fatores devem ser considerados ao se estimar a vida útil econômica de um

ativo:

a) A capacidade de geração de benefícios futuros;

b) O desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não;

c)A obsolescência tecnológica; e

d) Os limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo.

6.2 - O administrador deverá seguir a tabela de vida útil e valor residual abaixo, estabelecida

para cada conta contábil. Essa definição deve-se à necessidade de padronização de critérios dos

órgãos da Administração Pública direta, autarquias e fundações públicas pertencentes ao

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para geração de dados consistentes e comparáveis. Essa

padronização viabilizará a divulgação nas notas explicativas do Balanço Geral da União dos

critérios adotados para depreciação.

6.3 Tabela de vida útil e valor residual para cada conta contábil:

CONTA 12311.01.01 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

Vida Útil (anos): 15

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
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Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 20%

CONTA 12311.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO, LAB E HOSP 

Vida Útil (anos): 15

Valor Residual: 20%

CONTA 12311.01.04 - APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES  

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO   

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.06 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS            

Vida Útil (anos): 20

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS            

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.08 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS               

Vida Útil (anos): 15

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.10 - EQUIPAMENTOS DE MONTARIA                       

Vida Útil (anos): 5

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.11 - EQUIPAMENTO E MATERIAIS SIGILOSO E RESERVADOS  

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.12 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS  

Vida Útil (anos): 5

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.13 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS     

Vida Útil (anos): 15

Valor Residual: 10%
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CONTA 12311.01.14 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS  

Vida Útil (anos): 30

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.15 - EQUIPAM. PECAS E ACESSORIOS PROTECAO AO VOO    

Vida Útil (anos): 30

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.16 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO          

Vida Útil (anos): 15

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.17 - EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVIOS ESQUADRA  

Vida Útil (anos): -

Valor Residual: -

CONTA 12311.01.18 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO       

Vida Útil (anos): 20

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.19 - EQUIPAMENT DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL  

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.20 - MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO  

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS           

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.23 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSTRUCAO CIVIL     

Vida Útil (anos): 20

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.24 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS     

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.25 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS   

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    

Vida Útil (anos): 10
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Valor Residual: 10%

CONTA 12311.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS         

Vida Útil (anos): 5

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS            

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO           

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL                           

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL                            

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.04.02 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS           

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 0%

CONTA 12311.04.03 - DISCOTECAS E FILMOTECAS                       

Vida Útil (anos): 5

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.04.04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS            

Vida Útil (anos): 20

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.04.06 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO          

Vida Útil (anos): -

Valor Residual: -

CONTA 12311.04.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DIDATICOS   

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.04.99 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC E DE COMUN 
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Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.05.01 - VEICULOS EM GERAL                             

Vida Útil (anos): 15

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.05.02 - VEICULOS FERROVIARIOS                         

Vida Útil (anos): 30

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.05.03 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA                   

Vida Útil (anos): 15

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.05.04 - CARROS DE COMBATE                             

Vida Útil (anos): 30

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.05.05 - AERONAVES 

Vida Útil (anos): -

Valor Residual: -

CONTA 12311.05.06 - EMBARCACOES

Vida Útil (anos): -

Valor Residual: -

CONTA 12311.09.00 - ARMAMENTOS

Vida Útil (anos): 20

Valor Residual: 15%

CONTA 12311.10.00 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.99.04 - ARMAZENS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA     

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

CONTA 12311.99.09 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS             

Vida Útil (anos): 10

Valor Residual: 10%

OBS: *A critério dos órgãos que possuem tais bens. 12311.04.06 como obras não sofrem

depreciação.
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6.4 - As contas 12311.01.17, 12311.05.05 e 12311.05.06 não possuem valores estipulados porque

são bens muito específicos, sendo assim, a definição da vida útil e valor residual ficará a

critério dos órgãos que possuem tais bens. Já a conta 12311.04.06 não possui valores

estipulados porque obras de arte e peças em exposição são bens que não sofrem depreciação.

6.5 - A depreciação deve ser reconhecida até que o valor líquido contábil do ativo seja igual

ao valor residual.

6.6 - Em caráter excepcional, poderão ser utilizados parâmetros de vida útil e valor residual

diferenciados para bens singulares, que possuam características peculiares e necessitem de

critérios específicos para estipulação dos seus valores, devendo tal fato ser divulgado em nota

explicativa. Dessa maneira, a UG que verificar essa necessidade, deve comunicar a sua Setorial

Contábil, para que essa, por meio de notas explicativas, comunique à CCONT.

6.7 - Os procedimentos de reavaliação não provocam alteração da capacidade de geração de

benefícios futuros de um bem, por isso não causa modificação na tabela de vida útil.

6.8 - Ao final do período de vida útil, os ativos podem ter condições de ser utilizados. Caso o

valor residual não reflita o valor adequado, deverá ser realizada a reavaliação do bem

atribuindo a ele um novo valor, baseado em laudo técnico. A partir daí, pode-se iniciar um novo

período de depreciação.

6.9 - Em caso de melhoria ou adição complementar relevante decorrente de incorporação de novas

peças, que aumente os benefícios presentes e futuros, deverá haver nova medição da vida útil,

podendo ser registrada uma nova entrada do bem no sistema de contabilidade patrimonial,

reiniciando assim o controle do período da vida útil. Alternativamente, as novas peças poderão

ser controladas separadamente para registro individualizado da depreciação. Caso a melhoria ou

adição não seja significativa, não haverá alteração na vida útil.

6.10 - Como regra geral, a depreciação será iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte à

data da colocação do bem em utilização. Porém, em casos cujo custo de registro seja pequeno

tendo em vista o benefício da informação, ou quando valor do bem adquirido e o valor da

depreciação no primeiro mês sejam relevantes, admite-se, em caráter de exceção, o cômputo da

depreciação em fração menor do que 1 (um) mês. 

 

7 - MÉTODO DE DEPRECIAÇÃO

7.1 - O método de depreciação deve ser compatível com a vida útil econômica do ativo e

aplicados uniformemente durante esse período.

7.2 - O método de cálculo dos encargos de depreciação a ser utilizado para toda a Administração

Pública direta, autárquica e fundacional é o das quotas constantes, já que a informação deve

ser consistente e comparável, devendo constar em notas explicativas. As empresas públicas e

sociedades de economia mista devem seguir a Lei nº 6.404/76.

7.3 - A depreciação de bens imóveis deve ser calculada com base nas quotas constantes,

excetuando os grupos de contas 12321.05.00 BENS DE USO COMUM DO POVO, 12321.01.00 - BENS DE USO

ESPECIAL REGISTRADOS NO SPIUNET - e o valor de terrenos.

7.4 - As demonstrações contábeis devem divulgar, para cada classe de imobilizado, em nota

explicativa:

a) os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto;

b) O método utilizado, a vida útil econômica e a taxa utilizada;
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c) O valor contábil bruto e a depreciação, a amortização e a exaustão acumuladas no início e no

fim do período; e

d) as mudanças nas estimativas em relação a valores residuais, vida útil econômica, método e

taxa utilizados.

 

8 - REGISTROS DA DEPRECIAÇÃO

8.1 - Para registro da depreciação devem-se utilizar as seguintes situações do sistema CPR:

IMB070 APROPRIAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS

IMB071 APROPRIAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS

Lançamento Contábil:

D 333XX.XX.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO

C 12381.XX.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA

 

9 - APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

9.1 - Caso haja a necessidade de se proceder à baixa da depreciação acumulada, para

evidenciação do valor líquido contábil, como no caso de doação de bem, transferência para outro

órgão, desfazimento ou desmembramento, por exemplo, deverão ser utilizadas as seguintes

situações:

- Pela baixa da depreciação acumulada e apuração do valor líquido contábil de bens imóveis:

IMB013 APURAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO DE BENS IMÓVEIS PELA BAIXA DA DEPRECIAÇÃO

Lançamento Contábil:

D 12381.02.00 DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS

C 12321.XX.YY BENS IMÓVEIS

- Pela baixa da depreciação acumulada e apuração do valor líquido contábil de bens móveis:

IMB010 APURAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO DE BENS MÓVEIS PELA BAIXA DA DEPRECIAÇÃO

Lançamento Contábil:

D 12381.01.00 DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS

C 12311.XX.YY BENS MÓVEIS

10 - DEPRECIAÇÃO NA TRANSFERÊNCIA E DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS

10.1 - Para a transferência de bens, entre UG no mesmo órgão, tanto o valor bruto de aquisição

como a depreciação acumulada são transferidos, em conjunto, para a UG de destino. Com esse

procedimento todo o histórico do bem é transferido para a UG de destino.

10.2 - A Unidade Emitente (origem) irá baixar o bem para uma conta de trânsito utilizando as

seguintes situações:

IMB038 TRANSFERÊNCIA DE BENS DO IMOBILIZADO PARA OUTRA UG - EM TRÂNSITO C/C 007

IMB040 TRANSFERÊNCIA DE BENS DO IMOBILIZADO PARA OUTRA UG - EM TRÂNSITO
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10.3 - A baixa do bem será pelo valor bruto contábil, uma vez que a depreciação acumulada

também será transferida.

Lançamento Contábil:

UG 1: Origem (de onde o bem será transferido)

D  12311.99.05  BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO

C  12311.XX.YY  BENS MÓVEIS

D  79992.02.02  BENS MÓVEIS ENVIADOS

C  89992.02.02  BENS MÓVEIS ENVIADOS

UG 2: Favorecida (para onde o bem será transferido)

D  79992.02.01  BENS MÓVEIS A RECEBER

C  89992.02.01  BENS MÓVEIS A RECEBER

10.4 - Para o registro de recebimento de bens móveis, a Unidade Favorecida (destino) de bens

móveis oriundos de outra UG do mesmo órgão efetuará os registros por meio das situações:

IMB039 CONFIRMA RECEBIMENTO EM TRANSF. DE BENS DO IMOB. DE OUTRA UG-EM TRÂNSITO C/C 007

IMB041 CONFIRMA RECEBIMENTO EM TRANSF. DE BENS DO IMOBILIZADO DE OUTRA UG - EM TRÂNSITO

Lançamento Contábil:

UG 1: Favorecida/Destino (está recebendo o bem transferido)

D  12311.XX.YY  BENS MÓVEIS

C  45902.01.00  DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

D  89992.02.01  BENS MÓVEIS A RECEBER

C  79992.02.01  BENS MÓVEIS A RECEBER

UG 2: Origem (transferiu o bem)

D  35902.01.00  DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

C  12311.99.05  BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO

D  89992.02.02  BENS MÓVEIS ENVIADOS

C  79992.02.02  BENS MÓVEIS ENVIADOS

10.5 - A transferência de bens móveis em conjunto com a respectiva depreciação acumulada será

realizada por meio da situação IMB023 APROPRIACAO DA TRANSF. DE DEPREC. ACUM. A OUTRA UG em

conjunto com a IMB040 TRANSFERÊNCIA DE BENS DO IMOBILIZADO PARA OUTRA UG (situações utilizadas

pela unidade que está realizando a transferência) e da situação IMB024 APROP. DE DEPREC POR

RECEBIM. DE BENS DE OUTRAS UG em conjunto com a IMB041 CONFIRMA RECEBIMENTO EM TRANSF. DE BENS

DO IMOBILIZADO DE OUTRA UG (situações utilizadas pela unidade recebedora dos bens):

1. a)   Lançamento Contábil (UG transferidora do bem):

UG 1:

D  12381.01.00   DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS

C 12311.99.05   BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO (DEPRECIAÇÃO SOBRE OS BENS EM TRANSITO)

D  12311.99.05  BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO
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C  12311.XX.YY  BENS MÓVEIS

D  79992.02.02  BENS MÓVEIS ENVIADOS

C  89992.02.02  BENS MÓVEIS ENVIADOS

UG 2:

D  79992.02.01   BENS MÓVEIS A RECEBER

C  89992.02.01   BENS MÓVEIS A RECEBER

1. b) Lançamento Contábil (UG recebedora do bem):

UG 1:

D  35902.01.00   DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

C  12381.01.00   DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS

D  12311.XX.YY   BENS MÓVEIS

C  45902.01.00   DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

D  89992.02.01   BENS MÓVEIS A RECEBER

C  79992.02.01   BENS MÓVEIS A RECEBER

UG 2:

D 123119905   BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO (DEPRECIAÇÃO SOBRE OS BENS EM TRANSITO)

C  45902.01.00   DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

D  35902.01.00   DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

C  12311.99.05   BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO

D  89992.02.02   BENS MÓVEIS ENVIADOS

C  79992.02.02   BENS MÓVEIS ENVIADOS

10.6 - Alternativamente, o registro da transferência da depreciação, amortização e exaustão

citada no item anterior poderá ser efetuado pela unidade que enviou o bem, somente quando a UG

recebedora não tiver efetuado esse registro, e somente após a confirmação do recebimento pela

UG recebedora. Neste caso, a transferência será realizada por meio da situação IMB044 TRANSF DE

DEPREC/EXAUST/AMORTIZ ACUMULADA ENTRE UG.

10.7 - O gestor deverá certificar-se de que a UG recebedora não efetuou o lançamento antes

desse registro, para que o valor não fique duplicado.

Lançamento Contábil:

UG 1:

D   12381.XX.00   DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA

C   45902.01.00   DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

UG 2:

D   35902.01.00   DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

C   12381.XX.00   DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA
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10.8 - Quando a transferência do bem móvel for imediata, ele não ficará em trânsito. Esta

transferência será realizada por meio das situações IMB046 TRANSFÊRENCIA/DOACAO DE BENS MOVEIS

- SEM COLOCAR O BEM EM TRÂNSITO e IMB047 TRANSFÊRENCIA/DOACAO DE BENS MOVEIS - SEM COLOCAR O

BEM EM TRÂNSITO C/C 007. O procedimento em relação à depreciação é o mesmo que consta no item

anterior.

Lançamento Contábil:

UG 1:

D   35902.01.00   DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

C   12311.XX.YY   BENS MÓVEIS

UG 2:

D   12311.XX.YY   BENS MÓVEIS

C   45902.01.00   DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

10.9 - No caso de doação de bens, entre UG de órgãos distintos, o valor a transferir deve ser o

valor líquido contábil. Nesse caso, a entrada na UG de destino ocorre pelo valor líquido.

10.10 - O registro do recebimento de bens móveis doados será realizado por meio das situações

IMB061 INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS NO IMOBILIZADO POR DOAÇÃO e

IMB062 INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS NO IMOBILIZADO POR DOAÇÃO C/C 007.

Lançamento Contábil:

UG 1:

D   12311.XX.YY   BENS MÓVEIS

C   45901.01.00   DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

11 - AMORTIZAÇÃO

11.1 - O cálculo da amortização nos órgãos da Administração Pública direta, autarquias e

fundações públicas será realizado pelo sistema de controle patrimonial de cada órgão, seguindo

as orientações e critérios desta orientação.

11.2 - São exemplos de ativos intangíveis amortizáveis:

a) Softwares;

b)Patentes, direitos autorais e direitos sobre filmes cinematográficos adquiridos;

c) Direitos sobre recursos naturais;

d) Franquias e direitos de comercialização adquiridos;

e) Gastos na fase de desenvolvimento da pesquisa; e

f) Outros direitos contratuais de qualquer natureza adquiridos.

 

12 - ESTIMATIVA DE VIDA ÚTIL ECONÔMICA DE BENS INTANGÍVEIS

12.1 – A amortização de ativos intangíveis com vida útil definida deve ser iniciada a partir do

momento em que o ativo estiver disponível para uso. A amortização deve cessar na data em que o

ativo é classificado como mantido para venda, quando estiver totalmente amortizado ou na data

em que ele é baixado, o que ocorrer primeiro.
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12.2 - Tanto a vida útil como o valor residual do bem amortizável são definidos pelo gestor da

Administração Pública Direta da União, suas autarquias e fundações.

12.3 - Deve-se presumir que o valor residual de ativo intangível com vida útil definida é zero,

exceto quando:

a) haja compromisso de terceiro para comprar o ativo ao final da sua vida útil; ou

b) exista mercado ativo para ele e:

I. o valor residual possa ser determinado em relação a esse mercado; e

II. seja provável que esse mercado continuará a existir ao final da vida útil do ativo.

12.4 - O valor amortizável de ativo com vida útil definida é determinado após a dedução de seu

valor residual. Um valor residual diferente de zero implica que a entidade espera a alienação

do ativo intangível antes do final de sua vida econômica.

12.5 - O período de amortização de ativo intangível com vida útil definida deve ser revisado

pelo menos ao final de cada exercício. Caso a vida útil prevista do ativo seja diferente de

estimativas anteriores, o prazo de amortização deve ser devidamente alterado.

 

13 - MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO

13.1 -  O método de amortização que deve ser utilizado para toda a Administração Pública

direta, autárquica e fundacional será o das quotas constantes, devendo constar em notas

explicativas. As empresas públicas e sociedades de economia mista devem seguir a Lei nº

6.404/76.

13.2 - A amortização para cada período deve ser reconhecida no resultado, contra uma conta

retificadora do ativo.

13.3 - O método de amortização deve ser compatível com a vida útil econômica do ativo e

aplicados uniformemente durante esse período.

 

14 - REGISTROS DA AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS

14.1 - Para o registro da amortização de gastos classificados no subgrupo intangível, deverão

ser utilizadas as situações:

INT001 APROPRIAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DOS BENS INTANGÍVEIS - DO EXERCÍCIO

Lançamento Contábil:

D 33321.02.00   AMORTIZACAO DE INTANGIVEL

C 12481.XX.00   AMORTIZACAO ACUMULADA

 

15 - REGISTRO DA AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS.

15.1 - Considerações acerca do registro da Amortização em benfeitorias em imóveis de terceiros:

a) O registro da amortização de benfeitorias em imóveis de terceiros inicia-se quando a

benfeitoria estiver concluída e não em função de valores pagos.
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b) A taxa a ser utilizada varia em função do tempo restante do contrato de aluguel. Por

exemplo, se o tempo para conclusão do contrato, após a conclusão da benfeitoria, for de 10

anos, a taxa será de 10% ao ano, se for de 5 anos, a taxa será de 20%.

15.2 - Para o registro da amortização de gastos classificados no ativo imobilizado, conta

benfeitorias em imóveis de terceiros, o gestor deverá utilizar a situação:

IMB072 APROPRIAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

Lançamento Contábil:

D 33321.01.00   AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO

C 12381.06.00   AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS

 

16 - AMORTIZAÇÃO DOS GASTOS CLASSIFICADOS NO ATIVO DIFERIDO

16.1 - Conforme informado no artigo 299-A da Lei nº 6.404/76, o saldo existente no ativo

diferido, que, pela sua natureza, não puder ser reclassificado para outro subgrupo de contas,

poderá permanecer no ativo sob essa classificação até sua completa amortização. Dessa forma, a

amortização do ativo diferido poderá ser registrada por meio da seguinte situação:

DIF090 APROPRIAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DO ATIVO DIFERIDO

Lançamento Contábil:

D 33321.03.00   AMORTIZACAO DO ATIVO DIFERIDO

C 12591.01.00   AMORTIZACAO ACUMULADA - GASTO PRE-OPERACIONAL

16.2 - Cabe ressaltar que o inciso V, artigo 179, da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas)

definia o ativo diferido como:

“Art. 179 - As contas serão classificadas do seguinte modo:

...

V - no ativo diferido: as aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a formação

do resultado de mais de um exercício social, inclusive os juros pagos ou creditados aos

acionistas durante o período que anteceder o início das operações sociais.

16.3 - Este artigo foi revogado pela Lei nº 11.941, de 2009 e os saldos existentes em 31 de

dezembro de 2008 no Ativo Diferido, que pela sua natureza, não puderem ser alocados a outro

grupo de contas, poderá permanecer sob esta classificação até a sua completa amortização,

sujeita à análise de sua recuperação a fim de que sejam registradas as perdas de valor do

capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se

destinavam ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para

recuperação desse valor ou revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da

vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização.

16.4 - Na mesma linha, as Normas Internacionais de Contabilidade determinam as seguintes regras

para os gastos, antes classificados no Ativo Diferido: As despesas pré-operacionais que ficavam

no ativo diferido, mas que se referem à colocação das máquinas e equipamentos em condições de

funcionamento e semelhantes devem ser incorporados ao custo desses ativos imobilizados e os que

se referem a despesas pré-operacionais com treinamento de pessoal administrativo, de vendas e

outros gastos congêneres no Ativo Intangível.  Com relação aos gastos com software e programas
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que tem vida própria, independente do imobilizado, devem ser classificados no intangível e os

softwares e programas que integram os equipamentos e tem sua existência vinculada a esses

ativos devem incorporar o custo do imobilizado.

16.5 - De forma análoga ao disposto na Lei das S/A, as unidades gestoras que são regidas pela

4.320/64 que possuíam saldos em 31 de dezembro de 2008 no Ativo Diferido, que pela sua

natureza, não puderem ser alocados a outro subgrupo de contas, poderá permanecer sob esta

classificação até a sua completa amortização, sujeita a análise de sua recuperação a fim de que

sejam registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper

os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que não poderão

produzir resultados suficientes para recuperação desse valor ou revisados e ajustados os

critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da

depreciação, exaustão e amortização.

 

17 - APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

17.1 - Caso haja a necessidade de se proceder à baixa da amortização acumulada, para

evidenciação do valor líquido contábil, como no caso de doação de bem, transferência para outro

órgão, desfazimento ou desmembramento, por exemplo, deverão ser utilizadas as seguintes

situações:

17.1.1 - Para o registro da baixa da amortização dos gastos diferidos e apuração do valor

líquido contábil, deverá ser utilizada a seguinte situação:

DIF092 APURAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO DO ATIVO DIFERIDO PELA BAIXA DA AMORTIZAÇÃO

Lançamento Contábil:

D 12591.01.00   AMORTIZACAO ACUMULADA - GASTO PRE-OPERACIONAL

C 12511.01.00   DESPESAS PRE-OPERACIONAIS

DIF093 APURAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO DO ATIVO DIFERIDO P/ BAIXA DA AMORTIZAÇÃO C02

D 12591.01.00 AMORTIZACAO ACUMULADA - GASTO PRE-OPERACIONAL

C 12511.KK.00 GASTOS IMPLANTACAO E PRE-OPERACIONAL

17.1.2 - Para o registro da baixa da amortização dos elementos do ativo intangível e apuração

do valor líquido contábil, deverão ser utilizadas as seguintes situações:

INT010 APURAÇÃO DO VLR. CONT. LÍQUIDO DO BEM PELA BAIXA DA AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES C002

INT011 APURAÇÃO DO VLR. CONT. LÍQUIDO BENS PELA BAIXA DA AMORTIZAÇÃO - MARCAS C/C 002

INT012 APURAÇÃO VLR. CONT. LÍQUIDO DE BENS PELA BAIXA DA AMORTIZAÇÃO - MARCAS C/C 008

INT013 APURAÇÃO VLR. CONT. LÍQUIDO DE BENS PELA BX. AMORTIZAÇÃO - DIR. USO IMÓVEIS C002

Lançamento Contábil:

D 12481.XX.00 AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL

C 124KK.KK.00 ATIVO INTANGÍVEL

17.1.3 - O registro da baixa da amortização dos gastos com benfeitorias em imóveis de terceiros

e apuração do respectivo valor líquido contábil, deverá ser realizado por meio da situação:

IMB100 APURAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
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Lançamento Contábil:

D 12381.06.00 AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS

C 12321.08.00 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS

 

18 - EXAUSTÃO

18.1 - Os bens encontrados no ativo imobilizado que são explorados através da extração ou

aproveitamento mineral ou florestal, bem como os bens envolvidos nessa exploração estarão

sujeitos à exaustão, ao invés da depreciação. Tais bens são por exemplo, uma floresta mantida

com fins de comercialização de madeira. Dessa forma, a exaustão permite que o custo do ativo

seja distribuído durante o período de extração/aproveitamento.

18.2 - Para esse fim, é necessário que haja uma análise técnica da capacidade de

extração/aproveitamento do ativo em questão, pois a exaustão se dará proporcionalmente à

quantidade produzida pelo ativo.

18.3 - Todas as operações realizadas referentes a capacidade de extração/aproveitamento, bem

como os relativos a extração/aproveitamento realizado em cada período devem estar bem

documentadas, de forma a embasar adequadamente o registro contábil.

18.4 - O método de exaustão deve ser compatível com a vida útil econômica do ativo e aplicados

uniformemente durante esse período.

 

19 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

19.1 - A Administração Pública Direta da União, suas autarquias e fundações devem reconhecer os

efeitos do reconhecimento inicial dos ativos como ajustes de exercícios anteriores no período

em que é reconhecido pela primeira vez de acordo com esta orientação para, após isto, deverá

adotar os procedimentos de mensuração aqui descritos. As empresas públicas e sociedades de

economia mista devem seguir a Lei nº 6404/76.

19.2 - O registro em ajustes de exercícios anteriores ocorrerá pelo reconhecimento decorrente

de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado

exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, devendo impactar

diretamente o patrimônio líquido e ser evidenciado em notas explicativas.

19.3 - As situações a serem utilizadas para ajustes de exercícios anteriores são as seguintes:

a) Para o registro da depreciação, amortização e exaustão:

IMB021 APROP.DEPREC E EXAUST DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – AJUSTES DE EXERC ANTERIORES

Lançamento contábil:

D 23711.03.00   AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

C 12381.XX.00   DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

INT007 APROPRIAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DOS BENS INTANGÍVEIS – AJUSTES DE EXERC ANTERIOR

Lançamento Contábil:

D 23711.03.00   AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES  

C 12481.XX.00   AMORTIZACAO ACUMULADA
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 Anterior (/manuais/index.php?option=com_content&view=article&id=1564:020329-forma-de-acolhimento-e-atendimento-
pelo-orgao-central-ccont-stn&catid=749&Itemid=700)

Próximo  (/manuais/index.php?option=com_content&view=article&id=1566:020331-guia-de-recolhimento-da-uniao-
gru&catid=749&Itemid=700)

DIF091 APROPRIAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DO ATIVO DIFERIDO - EXERCÍCIO ANTERIOR

Lançamento Contábil:

D 237X1.03.00   AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

C 12591.XX.00   AMORTIZACAO ACUMULADA

b) Para o registro da reversão da depreciação, amortização e exaustão:

IMB099 REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO OU EXAUSTÃO – AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

Lançamento Contábil:

D 12381.XX.00   DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

C 237XX.03.00   AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

20 – BENS NÃO LOCALIZADOS

20.1 - Os bens móveis não localizados no processo de inventário serão reclassificados para a

conta 12311.99.07 (Bens Não Localizados) pelo valor líquido contábil, utilizando-se a situação

IMB149 - TRANSFERÊNCIA DE BENS EM PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO C/C 002.

20.1.1 - Dessa forma, dar-se-á baixa da depreciação acumulada ou do ajuste ao valor recuperável

antes de fazer a referida reclassificação.

20.1.2 - A apuração do valor líquido contábil é realizada por meio das situações

IMB010/IMB011/IMB012 (baixa da depreciação acumulada) e IMB084/IMB085/IMB086 (baixa da redução

ao valor recuperável).

20.2 – Caso o bem móvel seja localizado, o respectivo saldo na conta 12311.99.07 (Bens Não

Localizados) deverá ser reclassificado para a conta de origem, utilizando-se a situação IMB150

- TRANSFERÊNCIA DE BENS LOCALIZADOS APÓS O PROCESSO DE INVENTÁRIO - C/C 002, devendo a Unidade

realizar o lançamento da depreciação retroativa.

20.3 - A reclassificação dos bens móveis como bens móveis não localizados não exime a

autoridade administrativa competente de adotar as providências cabíveis com vistas à apuração

dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e ressarcimento ao erário,

conforme previsto na macrofunção 02.11.38 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS.

 

21 - COORDENAÇÃO RESPONSÁVEL -

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE DA UNIÃO - CCONT

registrado em: Manuais (/manuais/index.php?option=com_content&view=category&id=57&Itemid=376) ,

Manual SIAFI (/manuais/index.php?option=com_content&view=category&id=721&Itemid=700) ,
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Item % Fundamento 

ANEXO V – MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

1. MÃO DE OBRA – REMUNERAÇÃO 

O valor do salário da(s) categoria(s) envolvida(s) na prestação dos serviços ora 
licitados foram definidos com base nos pisos salariais constantes na(s) Convenção(ões) 
Coletiva(s) de Trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas 
pertinentes, conforme tabelas abaixo: 

Categoria Convenção Coletiva Vigência Registro no MTE 
Dispositivo

 
(Cláusula) 

Valor (R$) 

 
 

Vigilância 01/01/2019 A 31/12/2019 AL000039/2019   Cláusula quarta 1.073,33 

(1) Adicional de Periculosidade – 30% do salário base - estabelecido conforme art. 1º da Lei 
12.740, de 8 de dezembro de 2012, que alterou o art. 193 da CLT, regulamentado pela 
portaria nº 1.885/MTE de 2 de dezembro de 2013. 

(2) Adicional de Produtividade – 6% do salário base – estabelecido conforme a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2019/2019, Cláusula terceira. 

(3) Adicional Noturno – 25% do salário base - estabelecido conforme a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2019/2019, Cláusula décima primeira. 

 
2. ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

Cálculos do Grupo A 

 

A.01 – SEGURIDADE SOCIAL 20,000% Art. 2°, § 3º, da Lei 11.457, de 16 de 
março de 2007. 

 

A.02    – FGTS   8,000% Art. 15, Lei nº 8.036/90 e Art. 7º, III, CF. 
 

 

A.03 – SESI/SESC 1,500% Art. 30, Lei 8.036, de 11 de maio de

 1990. 
  Art. 1º, caput, Decreto-Lei 6.246, de 

A.04 – SENAI/SENAC 1,000% 1944 (SENAI) e art. 4º, caput do 
Decreto-Lei 8.621, de 1946. (SENAC). 

  Art. 1°, I, 2 c/c art. 3°, ambos do 
A.05 – INCRA 0,200% Decreto-Lei 1.146, de 31 de dezembro 

de 1970. 
 

QUADRO DE SALÁRIOS 

Metodologia de Cálculo do Adicional Noturno 
Valor do Adicional Noturno (mensal) = {[7h x (7 dias x 4,345 semanas por mês) x Adicional 
Noturno por Hora] / 2}, 
Onde: 2 = número de vigilantes. 
Adicional Noturno (por hora) = {[(Salário Base + Adicional de Periculosidade + Adicionalde 
Produtividade) / 220 h] x (25%)} 
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A.06 – SEBRAE 0,600% Art. 8º, Lei 8.029, de 12 de abril de 
1990. 

A.07 – Salário Educação 2,500% Art. 3º, Inciso I, Decreto 87.043, de 22 
de março de 1982. 

 

A.08 – Riscos Ambientais do 
Trabalho – RAT x FAP 6,000% Cálculo abaixo 

 
 

 

Total 39,800% 
 

A.08 – Riscos Ambientais do Trabalho RAT X FAP: 
A.08 = RAT x FAP, em que: 
Vigilância Armada: 
RAT – 3% Atividades de Vigilância Armada – código 8011-1/01, todos do Anexo V do Decreto nº 
3.048/1999); 
FAP – 2,000 (Padrão). 
A.08 = RAT x FAP = 3 x 2,000 = 6,000% - Vigilância Armada. Encargos do Grupo A=39,800% 
Observação: A licitante deve preencher o item A.08 das planilhas de composição de custos e 
formação de preços com o valor de seu FAP, a ser comprovado no envio de sua proposta 
adequada ao lance vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê- 
lo. 

Cálculos do Grupo B 
Item % Memória de cálculo Fundamento 

B.01 – 13º Salário 8,333% [(1/12)x100] = 8,333% Art. 7º, VIII, CF/88 

B.02 – Férias 8,333% [(1/12]x100] = 8,333% Art. 7º, XVII, CF/88 

 
B.03 – Aviso prévio 1,944% 
trabalhado 

 

 
B.04 – Auxílio 1.660% 
Doença 

 
 

B.05 – Acidente de 0,041% 
trabalho 

[(100% / 30) x 7] / 12 = 
1,944% 

 

 
 
(1,66% - Parcer ACAGE 
2078/2020) 
 
 
{[(100% /30) x 15] / 12} x 
(nºCAT/População INSS 
CAT) = 0,099% -
Atualização Parecer 
ACAGE 2078/2020) 

Art. 7º, XXI, CF/88, 
477, 487 e ss. da 
CLT 

 
 

Art. 59 e ss. da Lei 
nº 8.213/91 

 
 

Art. 19 a 23 da Lei 
nº 8.213/91 

Item % Fundamento 
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B.06 – Faltas legais 0,822%  [(100% / 30) x 2,96] / 12  

  =0,822% - Parecer ACAGE 
                                                          2078/2020)

Art. 473 da CLT 

B.07 – Férias sobre 
licença maternidade 

0,039% 
[(8,333% x 1,416% x 4/12) 
x 100] = 0,039% 

Impacto do item 
férias sobre a 
licença 
maternidade 
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B.08 – Licença 
paternidade 

 

0,020% {[(100% /30) x 5] / 12} x 
1,416% = 0,020% 

 

Art. 7º, XIX, CF/88 e 
10, §1º, da ADCT 

 
 

Total 21,193% 

- Redução de 7 dias ou de 2h por dia para 100 % dos empregados. Percentual relativo a 
contrato de 12 (doze) meses. 

- Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 0,99% dos empregados. Esta taxa foi obtida 
pela proporção de acidentes de trabalho registrados, 549.405, conforme dados do Anuário 
Estatístico da Previdência Social – AEPS/2017, em relação a 55.300.000 de trabalhadores que 
fazem jus a emissão da CAT (trabalhadores com carteira assinada, sem carteira assinada e 
domésticas), conforme dados da PNAD 2017. 

- Parecer ACAGE nº 2078/2020 - Auxílio Doença - Sobre esta rubrica, o MANUAL DE 
ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA PLANLHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, 
publicado na página eletrônica do Comprasnet apresenta a previsão de ocorrência de 5,96 dias 
de afastamento no ano, baseado em entendimento do Tribunal de Contas da União, na forma a 
seguir: 

Auxílio Doença: o artigo 131, inciso III, da CLT, onera a empresa com até 15 
(quinze) ausências do empregado por motivo de acidente ou doença atestada 
pelo INSS. Esta parcela refere-se aos dias em que o empregado fica doente e 
a contratada deve providenciar sua substituição. Entendemos que deva ser 
adotado 5,96 dias, conforme consta do memorial de cálculo encaminhado 
pelo MP, devendo-se converter esses dias em mês e depois dividi-lo pelo 
número de meses no ano. (Acórdão 1753/2008 – Plenário TCU) Cálculo: 
(5,96/30)/12x100 = 1,66% 
 

- Faltas Legais – Parecr ACAGE nº 2078/2020 recomenda que seja utilizada a média de 2,96 
faltas por ano nessa rubrica, que corresponde ao percentual de 0,822%, conforme memória de 
cálculo: [(100% / 30) x 2,96] / 12 = 0,822%. 

- Estimativa de 1,416% (taxa de natalidade da população brasileira/IBGE) de empregadas 
usufruindo 4 meses de licença por ano. 

- Estimativa de 1,416% (taxa de natalidade da população brasileira/IBGE) dos empregados 
usufruindo 5 dias da licença por ano. 

Cálculos do Grupo C 

 

C.01 – Aviso prévio 0,417% 
indenizado 

 
 

C.02 – Indenização adicional 0,286% 

{[0,05x(1/12)]x100} = 
0,417% 

 
[1/12 x 3,4275%] 

= 0,286% 

Art. 7º, XXI, 
CF/88, 477, 
487 e ss. CLT 

Art. 9º da Lei 
nº 7.238, de 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

Item % Memória de cálculo Fundamento 
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1984 

C.03 – Indenização 40% FGTS 
(100%) 

 
C.04 – Indenização 10% FGTS 

3,200% (1x0,40x0,08x100) = 
3,200% 

 
(1x0,10x0,08x100) = 

Art. 18, §1º da 
Lei 8.036/90 

Art. 1º da Lei 

(100%) 0,800% 0,800% Complementar 
nº 110/01 

C.05 – Abono de Férias - 1/3 
constitucional 

C.06 – Abono de Férias - 1/3 

2,778% 
[(1/3)/12x100] = 

2,778% 
 

{[(1/3)/12]x0,02x(4/12) 

Art. 7º, XVII, 
CF/88 

 
Art. 7º, XVII, 

constitucional sobre licença 
maternidade 

0,013% x100]} = 0,013% CF/88 

Anexo V - MEMÓRIA DE CÁLCULO - APÓS CORREÇÕES (0807059)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 901



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 
Secretaria de Administração - SAD 

Coordenadoria de Serviços Gerais - COSEG 
Seção de Gestão de Contratos - SEGEC 

4 

 

 

 

 
Total 6,408% 

- Estimativa de que 5% (cinco por cento) dos empregados serão substituídos durante um 
ano. 

- Estimativa de que 3,4275% dos empregados receberão indenização de acordo com a média 
nacional de 12 meses (abril 2015 - março 2016) da Taxa de Rotatividade por Nível Geográfico - 
M.T.E./CAGED. 

- Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados. 
  - Contribuição de 10% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados. 
C.02 – Indenização adicional - item excluído – Parecer ACAGE nº 2078/2020 
 

Cálculos do Grupo D 
D.01 – Encargos do Grupo A sobre os Encargos do Grupo B 
D.01 = 0,398 x 0,19359 = 7,705% - Vigilância Armada; 

Cálculos do Grupo E 

 
E.01 – Inc. do FGTS 
exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado. 

E.02 – FGTS sobre 
afastamento superior a 15 
dias por acidente de 

0,033% A.02 x C.01 = 
(0,08x0,00417)x100 = 
0,033% 

 
A.02 x B.05 = 

0,003% (0,08x0,051)x100 = 
0,003% 

Súmula nº 305 do 
TST 

 
 

Lei 8.036, de 
1990, art. 15, §5º 

 
 
 
 
 
 

E.02 - Estimativa de que 8% (oito por cento) dos empregados sofrem acidentes durante o ano, 
com ausência média de 30 dias durante o ano. O percentual do FGTS (8%) será aplicado 
somente sobre os 15 dias restantes do afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram 
calculados no item B.05. 

Cálculos do Grupo F 
F.01 – Encargos do Grupo A sobre salário maternidade 
F.01 = (Encargos Grupo A) x 4/12 x 2%, em que: 
Encargos do Grupo A = 0,3980; 
4/12 = período de 4 meses de licença em um ano; 
2% = Estimativa de que 2% dos empregados usufruirão da licença maternidade de 4 meses em 
um ano. 
F.01 = 0,39800x(4/12)x(2/100) = 0,265% para os postos de Vigilância Armada. 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

trabalho.  

E.03 – FGTS sobre abono  A.02 x C.05 = Lei 8.036, de 
de Férias - 1/3 
constitucional. 

0,222% (0,08x0,02778)x100 = 1990, art. 15, §5º 
0,222% 

Total 0,259%  
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Total Encargos Sociais 
 Item Encargo (%) 

TOTAL - GRUPO A  39,800% 

TOTAL - GRUPO B  21,193% 

TOTAL - GRUPO C  6,408% 

TOTAL - GRUPO D  8,435% 

TOTAL - GRUPO E  0,259% 

TOTAL - GRUPO F  0,265% 
 

 

3. INSUMOS: 

Uniformes: Os valores dos uniformes foram baseados em pesquisas de mercado. 

Munição: Os valores das munições foram baseados em pesquisas de mercado. 

Vale refeição: O valor do vale refeição foi calculado de acordo com a convenção 
coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas 
envolvidas na prestação dos serviços ora licitados. 

 

 

 
Onde: 22 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados no mês. 
Onde: 15 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados com escala 

  de 12x36 no mês.  
Obs.: O parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Segunda da CCT determina que 80% da despesa 
com vale refeição deve ser custeado pela empresa e 20% pelo empregado. 

Vale transporte: O vale transporte foi baseado no preço da passagem, trajeto deida 
e volta residência/unidade do TRE-AL. 

 
Dedução legal do vale transporte: O valor da dedução do vale transporte está de 

acordo com o art. 4º, parágrafo único da Lei 7.418, de 16 de dezembro de 1985 (desconto 
máximo de 6% do salário-base). 

Manutenção de Equipamentos: O valor do insumo Manutenção de Equipamentos foi 
obtido adotando-se a metodologia das Tabelas de Composições de Preços para Orçamentação, 
publicação da Editora Pini, para equipamentos de pequeno porte (aproximadamente 1,5HP), com 
utilização, em média, de 83h/mês, em conjunto com o Manual de Custos Rodoviários do DNIT, 
Volume 1, de 2003: 

M= k x 83 x V0/VU, onde: 
M = custo de manutenção mensal 
K = 0,6 (conforme adotado pelo Sicro2 /DNIT – Manual de Custos Rodoviários – 

Volume 1, página 83); 
VU = Vida Útil = 10.000 horas 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 76,360% 

Vale refeição = valor diário x 22 

Vale refeição (12x36h) = valor diário x 15 

Vale transporte (12x36h) = 365/12/2xVTx2 
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V0 = Valor de aquisição do equipamento 
Assim: 
Manutenção Mensal = Valor total dos equipamentos (ANEXO IV)x0,5% a.m.; 

Depreciação de Equipamentos: Para o cálculo do insumo Depreciação de 
Equipamentos, adotou-se vida útil de 20 anos e valor residual de 15%, com base no Manual de 
Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, suas Autarquias e 
Fundações, elaborado pela Secretaria do tesouro Nacional -STN Assim: 

Depreciação Mensal = [Valor total dos equipamentos x (1,00-0,15)]/(12x20); 

Prêmio mensal: R$ 25,00 (vinte e cinco reais), estabelecido conforme a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2018/2018, Cláusula décima primeira, Parágrafo Primeiro. 

 
Adicional de Assiduidade – R$ 8,62 (oito reais e sessenta e dois centavos) – estabelecido 

conforme a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019, Cláusula décima quinta. 

 
4. Intrajornada: (para escala 12x36h) 

Intrajornada: O intervalo intrajornada poderá ser reduzido na CCT para no mínimo 
30 minutos. Se a CCT não dispuser, o intervalo da intrajornada será de 1 hora. 

 
Observação: A licitante deve preencher o item intrajornada com o valor do custo por ela 
apurado, para a indenização do profissional. 

5. LUCRO E DESPESAS INDIRETAS E TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

Lucro e Despesas Indiretas – LDI: 

Para fins de estimativa da CONTRATANTE, em Lucro e Despesas Indiretas - LDI, foram 
consideradas as despesas administrativas e operacionais (5%) e a margem de lucro (10%). 

Obs.: Eventuais custos não previstos expressamente na memória de cálculo devem 
ser cobertos pelo LDI (Lucro e Despesas Indiretas). 

Tributação sobre Faturamento 

Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributação de 
Lucro PRESUMIDO. A licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha com 
base no regime de tributação ao qual estará submetida durante a execução docontrato. 

Intrajornada = ((valor total de remuneração)/220)x meia ou uma horax7x4,345/2*1,6 
Onde: 2 = número de empregados de um posto. 

Metodologia de Cálculo do Adicional Assiduidade 
Valor fixo estabelecido pela convenção = R$ 103,43 (recebido quando da concessão das 
férias, caso o empregado não tenha faltado sem justificativa) 
Valor mensal = R$ 103,43 / 12 meses = R$ 8,62 
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Vigilância Armada 

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

Jornada 12x36 h 

Turno 
Salário Mínimo local (R$) 

 
Salário base 

Adicional de Periculosidade  
% 

periculosidade 

 
30% 

Adicional Noturno 
Adicional de Produtividade 6% 

 
 

 GRUPO A - ENCARGOS  
A.01 SEGURIDADE SOCIAL 
A.02 FGTS 
A.03 SESI/SESC 
A.04 SENAI/SENAC 
A.05 INCRA 
A.06 SEBRAE 
A.07 Salário Educação 
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 

 

 TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS  
 GRUPO B  
B.01 13º Salário 
B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
B.04 Auxílio Doença 
B.05 Acidente de Trabalho 
B.06 Faltas Legais 
B.07 Férias sobre Licença Maternidade 

 B.08 Licença Paternidade  
 TOTAL - GRUPO B  
 GRUPO C  
C.01 Aviso Prévio Indenizado 
C.02 Indenização Adicional 
C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 
40% do FGTS) 

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
(R$) 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 
C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição 
de 10% do FGTS) 
C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 
maternidade 

 

TOTAL - GRUPO C 
GRUPO D 

 

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 

TOTAL - GRUPO D 
GRUPO E 

 

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 
afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 
trabalho 
E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 
TOTAL - GRUPO E 
GRUPO F 

 

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 
constantes da base de cálculo referente ao salário 
maternidade 

 

TOTAL - GRUPO F 

 
 

 

Uniforme 
Auxílio alimentação 
Vale transporte 
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 
Manutenção e depreciação de equipamentos 
Adicional de Assiduidade 
Prêmio mensal 

 
 

Intrajornada 

 
 

Vigilância Armada 

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 

TOTAL - INSUMOS (R$) 

TOTAL INTRAJORNADA (R$) 

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 

III - INSUMOS 

IV - INTRAJORNADA 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

 

 

Despesas Administrativas/Operacionais 
 Lucro  

 
 

ISS 
COFINS 
PIS 

 
 

Quantidade de empregados no posto 

 
 

PLANILHA DE PREÇOS DE UNIFORMES 
VIGILÂNCIA ARMADA 

FEMININO 

Item Peça Valor Médio 
Unitário (R$) 

Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ 
Empregado (R$) 

Valor Mensal/ 
Empregado (R$) 

 

1 Jaqueta 2 

2 Calça 4 

3 Camisa 8 

4 Fiel duplo 1 

5 Cinto 2 

6 Meias 4 

7 Sapato 2 

8 Capa de chuva 1 

9 Crachá 1 
 

 

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 

TOTAL FEMININO (R$) 

Vigilância Armada 

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + 
INTRAJORNADA (R$) 

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
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Manutenção Mensal (R$) 

 

VIGILÂNCIA ARMADA 

MASCULINO 

Item Peça Valor Médio 
Unitário (R$) 

Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ 
Empregado (R$) 

Valor Mensal/ 
Empregado (R$) 

 

1 Jaqueta 2 

2 Calça 4 

3 Camisa 8 

4 Fiel duplo 1 

5 Cinto masculino 2 

6 Meias 4 

7 Sapato 2 

8 Capa de chuva 1 
9 Crachá 1 

TOTAL MASCULINO (R$) 

MÉDIA MASCULINO/FEMININO (R$) 

 

PLANILHA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS 
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

 

Item 

 

Descrição 

Valor 

Unidade  Qtde./posto  médio 
de 12h                 unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

 

1 Revólver calibre 38 Unid. 1,00  

2 Coldre de couro axilar Unid. 20,00  
3 Baleiro Unid. 20,00  
4 Livro de ocorrências (por local) Unid. 4,00  
5 Lanterna recarregável Unid. 20,00  
6 Colete Balístico - nível mínimo II-A Unid. 10,00  

 
Manutenção Mensal (R$) 
Depreciação Mensal (R$) 

 

Custo Total dos Equipamentos (R$) 

Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 
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MUNIÇÃO 

 
Item 

 
Descrição 

Qtde. 
Unidade anual/ 

vigilante 

 Valor Total 
médio/ mensal/ 
blister vigilante 

(R$) (R$) 

1 Munição calibre 38 
Blister 
c/10 5,00  

 

 
 

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS 
MÃO DE OBRA 

 

Serviços 

 

Turno Jornada 

Valor 
Mensal/ 

Empregado 
(R$) 

 

Empregados/Posto 
Qtde. Valor 

de Mensal  
Valor 

Postos   Total (R$) Anual (R$) 

Vigilância 
Armada 
Vigilância 
Armada 

Diurno 
12x36 2 5 

h 
Noturno 

12x36 
2 5 

h 

 

Total Munição (R$) 

TOTAL MÃO DE OBRA (R$) 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Vigilância Armada

Jornada 12x36 h
Turno Diurno 1 1

Salário Mínimo local (R$)                     1.045,00 0 1
I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$)
Salário base 1.073,33

0% 0
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 322,00

0
0

Adicional de Produtividade 64,40
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 1.459,73

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$)
II.a.GRUPO A - ENCARGOS
A.01 SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 291,94
A.02 FGTS 8,000% 116,77
A.03 SESI/SESC 1,500% 21,89
A.04 SENAI/SENAC 1,000% 14,59
A.05 INCRA 0,200% 2,91
A.06 SEBRAE 0,600% 8,75
A.07 Salário Educação 2,500% 36,49
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 87,58
TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 39,800% 580,92
II.b.GRUPO B
B.01 13º Salário 8,333% 121,64
B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 8,333% 121,64
B.03 Aviso Prévio Trabalhado 1,944% 28,38
B.04 Auxílio Doença 1,660% 24,23 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
B.05 Acidente de Trabalho 0,041% 0,60 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020 0,99%
B.06 Faltas Legais 0,822% 11,99 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,57
B.08 Licença Paternidade 0,020% 0,28 1,12%
TOTAL - GRUPO B 21,193% 309,33
II.c.GRUPO C 55,3
C.01 Aviso Prévio Indenizado 0,417% 6,08
C.02 Indenização Adicional 0,000% 0,00 item excluído – Parecer ACAGE nº 2078/2020

3,200% 46,71

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 40,54

0,013% 0,19

TOTAL - GRUPO C 6,408% 93,52
II.d.GRUPO D

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 8,435% 123,12

TOTAL - GRUPO D 8,435% 123,12
II.e.GRUPO E

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,48

0,003% 0,04

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,24
TOTAL - GRUPO E 0,259% 3,76
II.f.GRUPO F

0,265% 3,87

TOTAL - GRUPO F 0,265% 3,87
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 76,360% 1.114,52

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.574,25

III - INSUMOS
Uniforme 83,71
Manutenção e depreciação de equipamentos 107,68
Auxílio alimentação 235,80
Vale transporte 109,50

-64,40
Adicional de Assiduidade 8,62
Prêmio mensal 25,00
TOTAL - INSUMOS (R$) 505,91

IV -INTRAJORNADA 161,45
TOTAL INTRAJORNADA 161,45

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 3.241,60

V - LDI E TRIBUTAÇÃO

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 162,08
Lucro 5,00% 162,08 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 10,00% 324,16

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
ISS 5,00% 195,17
COFINS 3,00% 117,10
PIS 0,65% 25,37

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 337,64

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 3.903,41

Quantidade de empregados no posto 2
PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 7.806,82
NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS 5
PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 468.409,03

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do 
FGTS)

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 
maternidade

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento 
superior a 15 dias motivado por acidente do trabalho

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 
constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Vigilância Armada

Jornada 12x36 h
Turno Noturno 1 1

Salário Mínimo local (R$)                     1.045,00 0 1
I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$)
Salário base 1.073,33

0%
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 322,00
Adicional Noturno 176,58
Adicional de Produtividade 64,40
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 1.636,31

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$)
II.a.GRUPO A - ENCARGOS
A.01 SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 327,26
A.02 FGTS 8,000% 130,90
A.03 SESI/SESC 1,500% 24,54
A.04 SENAI/SENAC 1,000% 16,36
A.05 INCRA 0,200% 3,27
A.06 SEBRAE 0,600% 9,81
A.07 Salário Educação 2,500% 40,90
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 98,17
TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 39,800% 651,21
II.b.GRUPO B
B.01 13º Salário 8,333% 136,35
B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 8,333% 136,35
B.03 Aviso Prévio Trabalhado 1,944% 31,81
B.04 Auxílio Doença 1,660% 27,16 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
B.05 Acidente de Trabalho 0,041% 0,67 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020 0,99%
B.06 Faltas Legais 0,822% 13,45 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,64
B.08 Licença Paternidade 0,020% 0,32
TOTAL - GRUPO B 21,193% 346,75
II.c. GRUPO C
C.01 Aviso Prévio Indenizado 0,417% 6,81
C.02 Indenização Adicional 0,000% 0,00 Item excluído – Parecer ACAGE Nº 2078/2020

3,200% 52,36

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 45,45

0,013% 0,21

TOTAL - GRUPO C 6,408% 104,83
II.d.GRUPO D

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 8,435% 138,02

TOTAL - GRUPO D 8,435% 138,02
II.e.GRUPO E

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,54

0,003% 0,05

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,63
TOTAL - GRUPO E 0,259% 4,22
II.f.GRUPO F

0,265% 4,34

TOTAL - GRUPO F 0,265% 4,34
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 76,360% 1.249,37

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.885,68

III - INSUMOS
Uniforme 83,71
Manutenção e depreciação de equipamentos 107,68
Auxílio alimentação 235,80
Vale transporte 109,50

-64,40
Adicional de Assiduidade 8,62
Prêmio mensal 25,00
TOTAL - INSUMOS (R$) 505,91

IV -INTRAJORNADA 180,98
TOTAL INTRAJORNADA 180,98

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 3.572,56

V - LDI E TRIBUTAÇÃO

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 178,63
Lucro 5,00% 178,63 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 10,00% 357,26

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
ISS 5,00% 215,10
COFINS 3,00% 129,06
PIS 0,65% 27,96
TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 372,12

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 4.301,94

Quantidade de empregados no posto 2
PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 8.603,87
NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS 5,00
PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 516.232,44

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do 
FGTS)

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 
maternidade

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento 
superior a 15 dias motivado por acidente do trabalho

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 
constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)
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UNIFORMES

VIGILÂNCIA ARMADA
FEMININO

Item Peça

1 Jaqueta 103,35 2 206,70 17,23

2 Calça 55,41 4 221,64 18,47

3 Camisa 44,26 8 354,08 29,51

4 Fiel duplo 10,89 1 10,89 0,91

5 Cinto 20,49 2 40,98 3,42

6 Meias 4,30 4 17,20 1,43
7 Sapato 68,67 2 137,34 11,45
8 Capa de chuva 20,67 1 20,67 1,72
9 Crachá 3,80 1 3,80 0,32

TOTAL FEMININO (R$) 1.013,30 84,44
MASCULINO

Item Peça

1 Jaqueta 103,35 2 206,70 17,23

2 Calça 55,41 4 221,64 18,47

3 Camisa 44,26 8 354,08 29,51

4 Fiel duplo 10,89 1 10,89 0,91

5 Cinto masculino 20,49 2 40,98 3,42

6 Meias 4,30 4 17,20 1,43
7 Sapato 59,87 2 119,74 9,98
8 Capa de chuva 20,67 1 20,67 1,72
9 Crachá 3,80 1 3,80 0,32

TOTAL MASCULINO (R$) 995,70 82,98

MÉDIA MASCULINO/FEMININO (R$) 1.004,50 83,71

Valor Médio 
Unitário (R$)

Qtde. 
Anual

Valor Anual/ 
Empregado (R$)

Valor Mensal/ 
Empregado (R$)

Valor Médio 
Unitário (R$)

Qtde. 
Anual

Valor Anual/ 
Empregado (R$)

Valor Mensal/ 
Empregado (R$)
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EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA

Item Descrição Unidade Qtde/vigilante

1 Revólver calibre 38 Unid. 5,00 1,00 3.268,41 3.268,41

2 Coldre de couro axilar Unid. 20,00 10,00 92,60 926,00

3 Baleiro Unid. 20,00 10,00 12,90 129,00
4 Livro de ocorrências (um por local) Unid. 4,00 4,00 6,01 24,04
5 Lanterna recarregável Unid. 20,00 10,00 51,08 510,80
6 Colete Balístico nível mínimo de segurança II-A Unid. 10,00 5,00 976,00 4.880,00

Custo Total dos Equipamentos (R$) 9.738,25
Manutenção Mensal (R$) 48,69
Depreciação Mensal (R$) 34,49 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 83,18
Munição 13,25
Kit bastão 11,25
Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 107,68

MUNIÇÃO

Item Descrição Unidade Valor médio/ blister (R$)

1 Munição calibre 38 Blister c/10 5,00 31,80 13,25 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
Total Munição (R$) 13,25

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS - LOCAL

Item Descrição Unid. Valor médio(R$)

1 Unid. 2 675,00 1.350,00

2 Unid. 2 675,00 1.350,00

Total anual 2.700,00
Valor por posto 11,25

Qtde/posto 
de 12x36h

Valor médio 
unitário (R$)

Valor total 
(R$)

Qtde anual/ 
vigilante

Total mensal/ 
vigilante (R$)

Quant./24 
meses Valor total (R$)

Kit bastão de ronda eletrônica com 6 (seis) buttons - 
Sealmox e Sinimbu

Kit bastão de ronda eletrônica com 10 (dez) buttons - 
Nova Sede e Fórum
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Tabela - Comparação preços TRE x Limites da Portaria SeGes/MP 17/05/2017

Valor Mínimo (R$) Valor Máximo (R$)

 Posto 12x36 Diurno                5,00       7.742,78       8.413,89                  38.713,90                  42.069,45 
 Posto 12x36 Noturno                5,00       8.736,68       9.494,54                  43.683,40                  47.472,70 

                 82.397,30                  89.542,15 
                 82.053,46 

Número de 
postos

Valor Limite 
– mínimo 

(R$/posto)

Valor Limite 
– máximo 
(R$/posto)

  TOTAL MENSAL PORTARIA (R$)  
  TOTAL MENSAL TRE (R$)  
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VALOR MENSAL DO POSTO - VIGILÂNCIA DIURNA 12 x 36 
Órgão (R$) ANO

Ministério Segurança Pública - AL 6.517,50 2018

8.111,74 2018

TCU/Alagoas 8.057,76 2019
Codevasf - Penedo/AL 7.669,56 2018
MÉDIA 7.589,14

VALOR MENSAL DO POSTO - VIGILÂNCIA NOTURNA 12 x 36
Órgão  (R$) ANO

9.820,20 2018

Ministério Segurança Pública - AL 7.639,00 2018
TCU/Alagoas 8.884,48 2019
Codevasf - Penedo/AL 8.712,67 2018
MÉDIA 8.764,09

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM 
ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM 
ALAGOAS
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RESUMO DE CUSTOS
MÃO DE OBRA

Serviços Turno Jornada

Vigilância Armada Diurno  12x36 h 3.903,41 7.806,82 2 5 39.034,09 468.409,03
Vigilância Armada Noturno  12x36 h 4.301,94 8.603,87 2 5 43.019,37 516.232,44
TOTAL MÃO DE OBRA (R$) 82.053,46 984.641,47

Valor Mensal/ 
Empregado (R$)

Valor Mensal/ 
Posto (R$)

Empregados/ 
Posto

Qtde. de 
Postos

Valor Mensal 
Total (R$)

Valor Anual 
(R$)
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Serviços Jornada Turno Adicional de Insalubridade
Vigilância Armada 44 h Diurno 0%

12x36 h Noturno 10%
20 h 20%

40%
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2020.
À
SAD
Assunto: Alteração. Planilhas de Custos. Nova

Contratação. Vigilãncia. Parecer nº 2078/2020-ACAGE.
 
Senhor Secretário,
 
Pelo presente, em atenção ao Parecer nº 2078 / 2020 -

TRE-AL/PRE/ACAGE, 0797149, encaminhamos novas planilhas de
custos relativas ao Edital do Pregão Eletrônico nº 83/2020 - 0795536.

 
Nesse sentido, segue detalhamento das alterações

efetuadas, com esclarecimentos item a item:
 
1. Indenização adicional
Fundamento legal art. 9º da Lei nº 7.238, de 1984

 (memória de cálculo - página 03 - 0757069):
Item % Memória de cálculo Fundamento

C.02 –
Indenização

adicional
0,286% [1/12 x 3,4275%] =

0,286%
Art. 9º da Lei nº
7.238, de 1984

Estimativa de que 3,4275% dos empregados
receberão indenização de acordo com a média
nacional de 12 meses (abril 2015 - março 2016) da
Taxa de Rotatividade por Nível Geográfico -
M.T.E./CAGED.

Excluído da planilha orçamentária da Administração, em
alinhamento com o orientado através do citado Parecer.

 
2. Auxílio doença
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Fundamento legal art. 59 e ss. da Lei nº 8.213/91
Item % Memória de cálculo Fundamento

B.04 – Auxílio
Doença 0,222%

(Benefícios de auxílio
doença urbano/

População
Economicamente Ativa

Ocupada) / 12 =
0,222%

Art. 59 e ss. da Lei
nº 8.213/91

- De acordo com dados do MTPS, foram concedidos
1.462.463 benefícios de auxílio doença urbano no
ano de 2013 em uma população de contribuintes
para o INSS de 54.796.761 pessoas
(http://www.mtps.gov.br/dados-abertos/dados-da-
previdencia/previdencia-social-einss/boletim-
estatistico-da-previdencia-social-beps).

Atendida recomendação para aplicação do percentual de
1,66%.

 
3. Acidente de trabalho
Fundamento legal Art. 19 a 23 da Lei nº 8.213/91

(memória de cálculo - página 03 - 0757069):
Item % Memória de cálculo Fundamento

B.05 – Acidente
de trabalho 0,051%

{[(100% /30) x 15] /
12} x

(nºCAT/População
INSS CAT) = 0,051%

Art. 19 a 23 da Lei
nº 8.213/9

- Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para
1,22% dos empregados. Esta taxa foi obtida pela
proporção de acidentes de trabalho registrados,
717.911, conforme dados do Anuário Estatístico da
Previdência Social – AEPS/2013, em relação a
58.981.000 de trabalhadores que fazem jus a emissão
da CAT (trabalhadores com carteira assinada, outros
tipos de trabalhadores e domésticas), conforme
dados da PNAD 2013.

Considerando que a Assessoria de Contas anui com a
metodologia aplicada para estimativa de custo deste item
e solicita que sejam utilizados dados estatísticos mais atuais e que
sejam apresentandas comprovação de  tais referências, promovemos
sua atualização, nos seguintes termos:

i) Pesquisa junto ao IBGE de trabalhadores que fazem jus
a emissão da CAT (trabalhadores com carteira assinada, sem carteira
assinada e domésticas) - ano: 2017, 0806459, totalizando 55,3
milhões de trabalhadores;
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ii) Pesquisa no Anuário Estatístico de Acidentes do
Trabalho (2017) quanto a estatística total de acidentes do trabalho,
por situação do registro e motivo - 2016/2017, 0806462, totalizando,
em 2017, 549.405 acidentes de trabalho registrados.

Com isso, utilizando a memória de cálculo apresentada
por esta unidade e referendada pela ACAGE, constatamos os
seguintes valores: =(((100% /30) * 15) / 12) * 0,99%, onde 0,99%
corresponde a seguinte proporção 549.405/55.300.000.

 
4. Faltas legais
 
Fundamento legal art. 473 da CLT (memória de cálculo -

página 03 - 0757069):
Item % Memória de cálculo Fundamento

B.06 – Faltas
legais 0,415% [(100% / 30) x 1,4947]

/ 12 = 0,415% Art. 473 da CLT

- Estimativa de 1,4947 ausências por ano, de acordo
com a IN 2/2008-MPOG.
 

Atendida a recomendação para que seja utilizada a média
de 2,96 faltas por ano nessa rubrica, que corresponde ao percentual
de 0,822%, conforme memória de cálculo: [(100% / 30) x 2,96] / 12 =
0,822%.

 
5. Aviso prévio indenizado e Aviso prévio trabalhado
A ACAGE anui com essa forma de estruturar os cálculos,

por ser condizente com a realidade de contratações deste Regional e
ser demonstrada, como forma possível, em treinamentos ofertados
pela Zênite.

 
6. Lucro
Em atenção a posicionamentos anteriores da ACAGE e

à realidade das últimas contratações firmadas por este Regional, o
percentual foi reduzido para 5% (cinco por cento).

 
7. Depreciação e Manutenção dos Equipamentos
Para a depreciação, em atendimento à recomendação da

ACAGE, realizamos alteração em conformidade com o Manual de
Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da
União, suas Autarquias e Fundações, elaborado pela Secretaria do
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tesouro Nacional -STN, órgão central do Sistema de Contabilidade
Federal responsável, dentre outras competências, pela padronização
dos registros contábeis, no âmbito da União, que aponta para o item
"armamentos" vida útil de 20 (vinte) anos e valor residual de 15%.

Quanto ao custo de manutenção dos equipamentos
mantivemos o valor e a metodologia utilizada pela Secretaria de
Licitações, Contratos e Patrimônio - SELIP, da Diretoria de
Licitações -DILIC, do Tribunal de Contas da União - TCU para a
contratação de serviço continuado de vigilância armada nas
dependências  da Secretaria do tribunal de Contas da União no
Estado de Alagoas (SEC - AL), cujo Edital (Pregão Eletrônico nº
050/2019 -0804182), assim: Manutenção Mensal = Valor total
dos equipamentos x 0,5% a.m.

 
8. Intervalo Intrajornada
A ACAGE anui com a metologia adotada, verificando que

ela abrange a estimativa de custo para os 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias do ano, dividindo-se proporcionalmente entre os 12 (doze)
meses, da forma seguinte forma:

Intrajornada = ((valor total de remuneração)/220)x meia
ou uma horax365/12/2*1,6

 
9. Munição
Foi devidamente corrigida a divergência entre os

quantitativos constantes da memória de cálculo presente na página
03 do evento Sei nº 0757069 e as informadas nas planilhas
orçamentárias (0769655), inclusive promovemos a atualização no
documento Anexo V de todos os ajustes orientados pela ACAGE - vide
evento 0807059 .

A quantidade mensal estimada para o material também
foi corrigida e adequada, nas planilhas de custos.

 
Promovidas todas as adaptações, remetemos o

procedimento para nova análise e arquivo editável das planilhas para
os e-mais de praxe.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 11/11/2020, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0807063 e o código CRC 6D1A2C18.

0001437-74.2020.6.02.8000 0807063v1
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De: "Lindineide Oliveira Cardoso" <lindineidecardoso@tre-al.jus.br>
Para: "Lisiana Teixeira Cintra" <lisianacintra@tre-al.jus.br>, lisianaccintra@gmail.com
CC: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>
Data: 11/11/2020 11:50 AM
Assunto: PLANILHA DE CUSTOS VIGILÂNCIA - com alterações sugeridas

Lisiana,
 
Encaminho, para nova análise, planilha em arquivo editável com alterações propostas.
 
Atenciosamente.
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 2122-7652

Anexados:

Arquivo: Cópia de Planilha de
custos_NOVA_VIGILÂNCIA
(2).ods

Tamanho:
46k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
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PROCESSO : 0001437-74.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
ASSUNTO : Análise. Planilha orçamentária. Vigilância.

 

Parecer nº 2176 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de pretensa contratação de pessoa jurídica

para prestação de serviço continuado de Vigilância armada
nas dependências dos imóveis localizados neste município de
Maceió, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 83/2020
- 0795536.

Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de
Administração, Despacho GSAD - 0795889, para
conhecimento e eventual pronunciamento, tendo em vista
a competência desta Unidade, prevista no inciso XXI, do
Artigo 17 da Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 (Regulamento
da Secretaria), de análise da composição de preços nos
procedimentos licitatórios que envolvam terceirização de mão
de obra.

Retornam os autos, com a apresentação de novas
planilhas orçamentárias (0807061), acompanhadas de
memórias de cálculos (0807059), tendo sido realizados os
ajustes sugeridos em nossa última análise, Parecer nº 2078 /
2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE - 0797149.

Desta forma, opinamos pela regularidade de tais
planilhas, recomendando o envio dos autos ao Senhor de
Administração, para continuidade do procedimento.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 

De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 11/11/2020, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 11/11/2020, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0807290 e o código CRC D43138A0.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de novembro de 2020.
Retornem os autos à SEGEC, para consolidar o TR

com as planilhas aprovadas e posterior envio à SLC, para
necessários ajustes na minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/11/2020, às 19:39, 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
0813621 e o código CRC 42F252B5.

0001437-74.2020.6.02.8000 0813621v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

CONSOLIDAÇÃO - SEGEC
 
 
1. DO OBJETO
 
1.1 Contratação de pessoa jurídica para prestação de

serviço continuado de Vigilância armada nas dependências dos
imóveis localizados no município de Maceió- Alagoas –, que
compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os
insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à
execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos nos anexos deste documento.

1.2 Para o contratante dos serviços, deve existir a
racionalização dos recursos de segurança, com eventuais economias
financeiras, muitas vezes permitindo que, com um número reduzido
de homens, seja garantido um nível satisfatório de segurança.

 
2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
 
2.1 A contratação de empresa especializada para

prestação dos serviços de vigilância patrimonial armada, por meio,
inclusive, de rondas internas utilizando bastão de rondas, para os
imóveis sob responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas  (TRE/AL), sediados no município de Maceió/AL, visa
resguardar a integridade do patrimônio institucional e humano desse
órgão, buscando não só evitar a depredação, a violação, a evasão e a
apropriação indébita dos bens públicos, como também assegurar a
incolumidade de autoridades, de seus servidores e público usuário.

 
3. LEGISLAÇÃO E NORMAS
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● a Lei nº 10.520/2002, que institui a modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras providências;

● o Decreto nº 10.024, que regulamenta a Lei nº
10.520/2002;

● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública;

● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública;

● a Lei nº 7.102/1983, que dispõe sobre segurança para
estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de
vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências;

● a Portaria DPF nº 3.233/2012, que dispõe sobre as
normas relacionadas às atividades de Segurança Privada;

● a Portaria SEGES/MP nº 213/2017, que dispõe sobre os
valores limites para contratação de serviços de vigilância e de
limpeza e conservação pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais (Sisg);

● o Caderno Técnico, elaborado pela elaborado pela
Secretaria de Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MP), apresentando Estudo sobre a
Composição dos Custos do Valores Limites para os Serviços de
Vigilância;

● a Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017 e seus
anexos, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito
da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

● o Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de
Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MP), sobre Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial;
e

● a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com registro
no MTE sob número AL000039/2019, celebrada entre o Sindicato
das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Alagoas e o
Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do
Estado de Alagoas.

 
4. DETALHAMENTO DO SERVIÇO A SER

EXECUTADO
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4.1 Do quantitativo de Postos 
 

-  01 (um) posto de vigilância armada diurna e 01 (um) posto de
vigilância armada noturna para os imóveis onde funcionam o Fórum
Eleitoral de Maceió e Galpão de Urnas, a antiga sede do Tribunal
(Praça Sinimbu), atualmente em reforma, bem como para os três
galpões (interligados) utilizados pelas Seções de Almoxarifado e
Patrimônio, desde que seja utilizado bastão controlador de ronda com
software de instalação e gerenciamento compatível Sistema
Operacional Windows e incluso 10 bótons, para comprovação efetiva
da realização das rondas, 01 (um) bastão para cada unidade;
- pelo menos 02 (dois) postos de vigilância armada diurna e 02 (dois)
posto de vigilância armada noturna para o Edifício Arnon de Mello,
atual sede do TRE/AL, em razão do grande número de autoridades
que ali transitam, bem como considerando o termo de convênio
firmado entre o Banco do Brasil e este Regional, devendo, ainda,
considerar o estacionamento anexo e a necessidade de utilização
de bastão controlador de ronda com software de instalação e
gerenciamento compatível Sistema Operacional Windows e incluso
10 bótons, para comprovação efetiva da realização das rondas, 01
(um) bastão.

 
4.2 Da frequência e periodicidade 
 

4.2.1  É de suma importância manter os imóveis abaixo
relacionados sob vigilância privada, ininterruptamente, 24h (vinte e
quatro horas) por dia, diariamente, inclusive nos finais de semana e
feriados;
4.2.2 Os postos de serviço a serem preenchidos por vigilante,
funcionarão todos os dias da semana (de segunda a domingo),
cobrindo às 24h (vinte e quatro) horas do dia, no regime noturno de
12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso)
e regime diurno de 12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis
horas de descanso). 
 
4.3 Da Localização dos Postos, da Escala e dos Horários de
Execução do Serviço

Quadro 1 - Local: Antiga Sede (Praça Visconde de Sinimbu)

Estimativa das Quantidades

Descrição do
Serviço Escala de Trabalho

Horário
do Quantidade

de Postos
Número
de
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Serviço Turno de Postos Vigilantes

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
diurna.

12 horas diurnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
07h00
às
19h00

01 02

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas noturnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
19h00
às
07h00

01 02

 

Quadro 2 - Local: Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro e Galpão de
Urnas (Av. Fernandes Lima - Farol)

Estimativa das Quantidades

Descrição do
Serviço Escala de Trabalho

Horário
do
Turno

Quantidade
de Postos

Número
de
Vigilantes

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
diurna.

12 horas diurnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
07h00
às
19h00

01 02

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas noturnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
19h00
às
07h00

01 02

 

Quadro 3 - Local: Galpões do Almoxarifado e Patrimônio (Av. Menino Marcelo
- Serraria)

Estimativa das Quantidades

Descrição do
Serviço Escala de Trabalho

Horário
do
Turno

Quantidade
de Postos

Número
de
Vigilantes

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,

12 horas diurnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x

das
07h00
às 01 02
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armada,
diurna. 36 (trinta e seis) horas. 19h00

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas noturnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
19h00
às
07h00

01 02

 

Quadro 4 - Local: Edifício Arnon de Mello (Av. Aristeu de Andrade, 377 -
Farol)

Estimativa das Quantidades

Descrição do
Serviço Escala de Trabalho

Horário
do
Turno

Quantidade
de Postos

Número
de
Vigilantes

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
diurna.

12 horas diurnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
07h00
às
19h00

02 04

Posto de
Vigilância
Patrimonial,
armada,
noturna.

12 horas noturnas, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos de 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.

das
19h00
às
07h00

02 04

 
4.4 Da metodologia de prestação do serviço nos

postos 
 
4.4.1 Em decorrência do tamanho da área a ser

protegida, e/ou por razões de especificações nas atividades de
segurança, é necessário que o vigilante saia circulando pela área,
fazendo inspeções e averiguações, com objetivos de manutenção do
grau de segurança, determinado no plano de segurança.

4.4.2 Esta atividade é denominada de ronda da vigilância.
O conceito da ronda está baseado na capacidade que os recursos
humanos têm de poderem se movimentar, e constitui-se uma
atividade operacional, pela qual os vigilantes da segurança
patrimonial, circulam pelas áreas e instalações físicas, numa rotina
de fiscalização e de inspeções periódicas.

4.4.3 Uma vez definida a utilização do sistema de ronda
dos vigilantes, o ponto de partida para a implantação desse sistema,
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é a definição dos trajetos a serem percorridos pelos vigilantes.
4.4.4 Em seguida, devem ser distribuídos os pontos de

controle para a fiscalização e inspeção, após então devem ser
definidos os eventos a serem monitorados durante o percurso e nos
pontos de controle.

4.4.5 Finalmente, o homem de segurança deverá tomar
conhecimento dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem
seguidos, nas suas rotinas de averiguações e inspeções no percurso
de ronda (ex. o que fazer quando se deparar com uma situação
anômala).

4.4.6 Nos pontos estabelecidos para a passagem dos
vigilantes e realização das verificações e inspeções, ao longo dos
percursos de ronda, além de marcar presença e observar, os
vigilantes devem colher informações sobre eventos anormais,
eventos suspeitos e em desconformidades com os padrões de
funcionamento dos locais.

4.4.7 A implantação de postos de vigilância com ronda,
permite que o vigilante aumente a abrangência de sua atuação,
garantindo assim a segurança de uma maior área nas instalações
físicas que ele esta alocado para proteger.

 
4.5 Utilização dos sistema de rondas
 
4.5.1 Para utilização do sistema de ronda, deve ser

especificado o processo administrativo deste.
4.5.2 O ponto de partida para a implantação desse

sistema, é a definição dos trajetos a serem percorridos pelos
vigilantes. Em seguida, devem ser distribuídos os pontos de controle,
onde serão instalados os buttons, para a fiscalização e inspeção, após
então devem ser definidos os eventos a serem monitorados durante o
percurso e nos pontos de controle.

4.5.3 Finalmente, o homem de segurança deverá tomar
conhecimento dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem
seguidos, nas suas rotinas de averiguações e inspeções no percurso
de ronda.

 
4.6 Das atribuições do vigilante 
 
4.6.1 São atribuições do vigilante:
I. Vigiar as dependências de propriedade da contratante,
com a finalidade de prevenir, controlar e combater
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delitos como porte ilícito de armas e munições e outras
irregularidades;
II. Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e
pelo cumprimento das leis e regulamentos;
III. Recepcionar e controlar a movimentação de pessoas
em áreas de acesso livre e restrito, identificando-as,
averiguando pretensões, e, se necessário, prestando
informações ao público que estiver entrando ou saindo
das dependências da contratante;
IV. Fiscalizar as pessoas e cargas que ingressam e saem
das dependências da contratante, bem como o
patrimônio dessa;
V. Escoltar pessoas e mercadorias, se necessário, dentro
do local de prestação do serviço;
VI.Controlar objetos e cargas;
VII. Vigiar parques e reservas florestais, se pertencentes
à contratante, combatendo inclusive focos de incêndio;
VIII. Vigiar presos, se estiverem nas áreas de domínio da
contratante;
IX. Comunicar-se, de forma discreta, via rádio HT ou
telefone;
X. Comunicar imediatamente à Administração, bem como
ao responsável pelo posto, qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam
adotadas as providências de regularização necessárias;
XI. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas
imediações do posto, adotando as medidas de segurança
conforme orientação recebida da Administração, bem
como as que entenderem oportunas;
XII. Permitir o ingresso nas instalações somente de
pessoas previamente autorizadas e identificadas com
crachá, abordando somente aquelas que não estejam
identificadas ou apresentem atitude suspeita;
XIII. Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas
instalações, identificando o motorista e anotando a placa
do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a estacionar
seus carros particulares na área interna da instalação,
mantendo sempre os portões fechados;
XIV. Controlar rigorosamente a entrada e saída de
pessoas e de veículos após o término de cada expediente
de trabalho (fora do horário de funcionamento das
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unidades), anotando situações fora da normalidade,
adotando as medidas de segurança conforme orientação
recebida da contratante, bem como as que entenderem
oportunas;
XV. Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão)
assumindo o posto, quando da rendição, todas as
orientações recebidas e em vigor, bem como eventual
anomalia observada nas instalações e suas imediações;
XVI.Comunicar à contratante todos os acontecimentos
entendidos como irregulares e que possa vir a
representar risco para o patrimônio do Tribunal, inclusive
aqueles de ordem funcional, para que se adote as
providências de regularização necessárias;
XVII. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas
ocorrências de ordem policial dentro das instalações da
Administração, facilitando a atuação daquelas, inclusive
na indicação de testemunhas presenciais de eventual
acontecimento;
XVIII. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e
assemelhados às instalações, sem que estes estejam
devida e previamente autorizados pela Administração;
XIX. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial
junto ao Posto e imediações, que implique ou ofereça
risco à segurança dos serviços e das instalações;
XX. Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto,
comunicando o fato à Administração no caso de
desobediência;
XXI. Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos
estranhos ao local, de bens de servidores, de empregados
ou de terceiros;
XXII. Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a
orientação recebida da Administração verificando as
dependências das instalações, adotando os cuidados e
providências necessários para o perfeito desempenho das
funções e manutenção da tranqüilidade;
XXIII. Assumir diariamente o posto, devidamente
uniformizado, barbeado, de cabelos aparados, limpos e
com aparência pessoal adequada;
XXIV. Manter-se no posto, não devendo se afastar de
seus afazeres, principalmente para atender a chamados
ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não
autorizados; e
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XXV. Registrar e controlar, juntamente com a
Administração, diariamente, a frequência e a
pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências do
posto onde estiver prestando seus serviços. Ademais,
visando à adequada consecução da atividade de
vigilância, esta Administração entende que os
funcionários alocados pela contratada deverão:
a) Manter afixado no posto, em local visível, o número do
telefone da Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de
Bombeiros, dos responsáveis pela administração da
instalação e outros de interesse, indicados para o melhor
desempenho das atividades;
b) Zelar, pela apresentação pessoal, mantendo as unhas e
cabelos limpos e aparados, sapatos e coturnos
engraxados, uniforme limpo e bem apresentável, barbear-
se diariamente, apresentar-se com os cabelos curtos ou
presos, usar maquiagem suave e jóias discretas;
c) Apresentar postura atenta e impecável, o que significa
não se encostar a paredes e pontos de apoio, evitar
manter as mãos nos bolsos, bem como permanecer de
costas para o público;
d) Responsabilizar-se pela manutenção, em boas
condições de uso, dos móveis e equipamentos, em
especial os de proteção contra incêndio, instalados no seu
posto de serviço/guarita;
e) Zelar pela ordem, segurança e limpeza do seu local de
trabalho;
f) Obedecer às normas internas deste Tribunal;
g) Registrar diariamente a sua frequência, através de
ponto eletrônico;
h) Permanecer nos seus postos, não devendo se afastar
de seus afazeres, principalmente para atender chamados
ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros que não sua
chefia (e/ou preposto), exceto para realizar as rondas
noturnas, periódicas e programadas;
i) Ao efetuar as rondas noturnas, nos horários
estabelecidos pela Administração contratante, verificar
todas as áreas internas e externas aos prédios, como vias
de acesso, garagens e pátios,
j) Efetuar, mediante anuência do “revistado”, revista
privada em bolsas ou sacolas quando julgar conveniente e
necessário, solicitando ao transeunte abrir sua própria
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bolsa, em abordagem discreta, com polidez e respeito;
k) Fechar as entradas e saídas em situações de risco,
quando julgar necessário, a fim de proteger a
comunidade interna;
l) Nos horários preestabelecidos para funcionamento das
unidades, salvo exceções, abrir e fechar os portões e as
portas dos imóveis sob sua responsabilidade, e proceder
regularmente a vistoria, constatando a ausência de
pessoas estranhas, abrindo e fechando as portas e
janelas, ligando e desligando chaves de circuitos elétricos
e aparelhos em geral, etc.;
m) Organizar filas, quando houver necessidade;
n) Auxiliar deficientes físicos a movimentarem-se pelo
órgão contratante;
o) Tomar as medidas necessárias para evitar danos,
baseando-se nas circunstâncias observadas e valendo-se
da autoridade outorgada pela função;
p) Acionar a ativação e desativação do sistema de
alarmes dos prédios nos horários pré-estabelecidos;
q) Monitorar câmeras de segurança instaladas nos
prédios, se houver;
r) Prestar as informações que possibilitem a punição dos
infratores;
s) Redigir e assinar diariamente o livro de ocorrências
referente ao seu posto de trabalho; e
t) Notificar à Administração, a existência de lâmpadas
queimadas, luzes acesas, equipamentos ligados ou
danificados, portas e janelas abertas, vazamentos de água
ou gás e princípios de incêndio, verificando as condições
de segurança.

 
4.7 Dos Requisitos Profissionais do Vigilante
 
4.7.1 A prestação do serviço de vigilância deverá ser

executada por profissionais qualificados nos termos da Lei nº
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/1983 e suas
alterações, como também de acordo com as normas impostas pela
Portaria DPF nº 3.233/2012, os quais deverão ser registrados no
Departamento de Polícia Federal, onde comprovarão preencher os
seguintes requisitos:

I. ser brasileiro;
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II. ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;
III. ter instrução correspondente à quarta série do

primeiro grau;
IV. ter sido aprovado em curso de formação de vigilante,

realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado;
V. ter sido aprovado em exame psicotécnico e de saúde

física e mental;
VI. não ter antecedentes criminais registrados; e
VII. estar quite com as obrigações eleitorais e militares.
4.7.2 Convém ressaltar que a atividade de vigilância

(CBO nº 5.173.30) não se confunde com as atividades de porteiro,
vigia e afins (CBOs da família nº 5.174), as quais, nos termos da
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do
Trabalho, recepcionam e orientam visitantes e hóspedes. Zelam pela
guarda do patrimônio observando o comportamento e movimentação
de pessoas para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e outras
anormalidades. Controlam o fluxo de pessoas e veículos
identificando-os e encaminhando-os aos locais desejados. Recebem
mercadorias, volumes diversos e correspondências. Fazem
manutenções simples nos locais de trabalho.

4.7.3 Os vigilantes, por sua vez, nos termos da CBO,
Vigiam dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de
prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e
munições e outras irregularidades; zelam pela segurança das
pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos;
recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de
acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio;
escoltam pessoas e mercadorias. Controlam objetos e cargas; vigiam
parques e reservas florestais, combatendo inclusive focos de
incêndio; vigiam presos. Comunicam-se via rádio ou telefone e
prestam informações ao público e aos órgãos competentes.

4.7.4 Será assegurado ao vigilante, pelos instrumentos
legais supracitados:

I. às expensas do empregador a que se vincular, uniforme
especial aprovado pela Ministério da Justiça, o qual deve ser usado
somente quando em efetivo serviço;

a) das especificações do uniforme constará apito com
cordão, emblema da empresa, e plaqueta de identificação do
vigilante, autenticada pela empresa e com validade de 06 (seis)
meses, contendo o nome, número de registro na Delegacia Regional
do Trabalho do Ministério do Trabalho e fotografia tamanho 3x4 do
vigilante.
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II. quando em serviço, e no local de trabalho, portar
revólver calibre 32 ou 38 e utilizar cassetete de madeira ou de
borracha;

III. seguro de vida em grupo, feito pela empresa
empregadora; e

IV. prisão especial por ato decorrente do exercício da
atividade de vigilância.

4.7.5 Ademais, os empregados da empresa especializada,
alocados para a prestação dos serviços, deverão ser devidamente
habilitados, selecionados - observando-se qualidades, habilidades e
competências pessoais como a facilidade de comunicação, a
interação social, a boa argumentação verbal e escrita, a organização,
a agilidade e disposição para o trabalho, o autodomínio, a discrição e
o sigilo, o espírito de equipe, e o respeito e a polidez necessários para
relacionar-se com servidores e público em geral - e rigorosamente
preparados.

 
4.8 Dos Locais de Realização do Serviço
 
O serviço será prestado nos imóveis sob responsabilidade

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), sediados no
município de Maceió/AL, descritos no item 4.3.

 
4.9 Do Auxílio-Transporte, Auxílio-

Refeição/Alimentação
 
4.9.1 Mensalmente, deverá ser fornecido aos

empregados, vales-transporte e vales-alimentação/refeição, cujos
valores deverão ser aqueles estipulados em Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho;

4.9.2 A entrega dos vales-transporte e vales-
alimentação/refeição deverá ser realizada nas dependências do
TRE/AL onde os empregados exerçam suas atividades laborais;

4.9.3 A contratada deverá obedecer, quanto à data de
entrega e à quantidade dos auxílios, ao disposto em Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho da categoria;

4.9.4 A Contratada deverá controlar o fornecimento dos
auxílios-transporte e auxílios alimentação/refeição, e o comprovante
de fornecimento deverá conter as seguintes informações: nome e
registro do empregado, lotação, data de fornecimento, quantidade
fornecida, valor total fornecido e mês de competência;
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4.9.5 O comprovante de fornecimento dos auxílios deverá
ser feito, no mínimo, em 2 (duas) vias, sendo que 1 (uma) deverá ser
entregue ao fiscal do Contrato juntamente com o pedido de
pagamento de fatura;

4.9.6 A concessão de outros benefícios deve obedecer ao
disposto em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho da
categoria; 

4.10 Do preposto
4.10.1 A CONTRATADA deverá indicar, mediante

declaração, um preposto, aceito pela fiscalização, durante o período
de vigência do contrato, para representá-la administrativamente,
sempre que for necessário. Na declaração deverá constar o nome
completo, número do CPF e do documento de identidade, além dos
dados relacionados à sua qualificação profissional.

4.10.2. O preposto deverá se apresentar à respectiva
unidade fiscalizadora em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do
contrato, para firmar, juntamente com os servidores designados para
esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao
assentamento das principais ocorrências durante a execução do
contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à
implantação de postos e execução do contrato relativos à sua
competência.

4.10.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as
questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.

4.10.4. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto
à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e
Medicina do Trabalho.

4.11 Fornecimento de uniformes
4.11.1 A CONTRATADA deverá providenciar para que os

profissionais indicados apresentem-se no local de prestação dos
serviços trajando uniformes fornecidos às expensas da empresa. Os
uniformes deverão ser aprovados previamente pela Fiscalização da
CONTRATANTE e conter as características básicas constantes do
ANEXO III - INSUMOS DIVERSOS.

4.11.2. O primeiro conjunto de uniforme deverá ser
entregue dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar do início da
prestação dos serviços.

4.11.3. A quantidade de itens dos uniformes estimada nas
tabelas refere-se ao previsto para o período de um ano, porém,
deverá ser fornecida a metade a cada seis meses, exceto para
eventual item com quantidade anual igual a 1 (um), que deverá ser
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fornecido no início da execução contratual e no início de cada período
prorrogado, se houver.

4.11.4. Todos os itens do conjunto de uniformes estarão
sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela,
poderão ser substituídos, caso não correspondam às especificações. 

4.11.5 Poderão ocorrer eventuais alterações nas
especificações dos uniformes, quanto a tecido, cor, modelo, desde
que previamente aceitas pela FISCALIZAÇÃO.

4.11.6. Os uniformes deverão ser entregues aos
empregados mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser
entregue à CONTRATANTE, sempre que solicitado pela
FISCALIZAÇÃO.

4.11.7. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao
ocupante do posto de trabalho.

4.11.8. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado
o uniforme usado, quando da entrega dos novos.

 
5. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A

QUANTIDADE DE SERVIÇO A SER CONTRATADO
 
5.1 A demanda foi estabelecida considerando os pontos

de acesso vulneráveis às dependências da antiga Sede do TRE/AL,
atual Sede do TRE/AL, dos Galpões do Almoxarifado e Patrimônio do
TRE/AL e do Fórum Eleitoral de Maceió.

5.2 Assim, concluiu-se que 10 (dez) postos de serviços
providos de vigilantes armados – serão suficientes para atender a
demanda dos locais.

 
6. UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O

SERVIÇO
 
6.1 Os serviços de vigilância patrimonial, conforme item

1, alínea b), do Anexo VI-A da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, devem
ser contratados pelo preço mensal de cada posto de vigilância
requerido, limitando-se aos valores máximos estabelecidos na
Portaria SEGES/MP 213/2017.

6.2 Para o Estado de Alagoas a Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) de 2019, com número de registro no MTE
AL000039/2019, considerando, portanto, em seus cálculos,
benefícios e direitos dos trabalhadores que foram suprimidos
pela reforma da CLT, bem como, pela nova CCT dessa categoria,
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celebrada em 13/08/2019, ainda vigente, utilizada para embasar a
Planilha de Custos e Formação de Preços desta contratação.

6.3 As recentes alterações dos direitos trabalhistas
(supressão do DSR na jornada 12x36h, redução do intervalo
intrajornada, permissão de indenização desse intervalo em
detrimento de seu gozo e reposição do posto por outro funcionário,
etc) e nas metodologias de cálculos (comparando-se as fórmulas
aplicadas no referido caderno técnico àquelas propostas pela IN
05/2017), compensam, no que tange aos custos da contratação para a
Administração, o aumento da remuneração básica dado pela nova
CCT à categoria,  de tal forma que os preços totais mensais - para os
postos diurno e noturno, respectivamente - devem ficar entre os
limites mínimos e máximos estabelecidos no caderno técnico, os
quais, ressalta-se, consideram apenas as condições ordinárias de
contratação, não incluindo necessidades excepcionais na execução
do serviço.

 
7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA

CONTRATADA
 
O Caderno de Logística do Ministério do Planejamento,

0660303, por sua vez, destaca que a contratada deverá:
a) para todos os efeitos legais, responsabilizar-se perante

o órgão contratante e terceiros, pelos atos e omissões praticados por
seus empregados no desempenho de suas funções;

b) comprovar a formação técnica específica da mão de
obra oferecida, por meio de Certificado de Curso de Formação de
Vigilantes, expedido por instituição devidamente habilitada e
reconhecida;

c) implantar, imediatamente após o recebimento da
autorização de início dos serviços, a mão de obra nos respectivos
Postos de Vigilância contratados;

d) informar, em tempo hábil, qualquer motivo que atrase
ou a impeça de assumir o posto conforme o estabelecido;

e) fornecer uniformes e equipamentos à mão de obra
envolvida, conforme a descrição e quantidades estipuladas no Anexo
III, deste Termo de Referência;

f) apresentar à Administração a relação de armas e
cópias autenticadas dos respectivos Registro de Arma e Porte de
Arma, que serão utilizadas pela mão de obra alocada nos postos;

g) fornecer as armas, munição e respectivos acessórios
ao vigilante no momento da implantação dos postos;
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h) oferecer munição de procedência direta de fabricante,
não sendo permitido em hipótese alguma o uso de munições
recarregadas;

i) prever toda a mão de obra necessária para garantir a
operação dos postos, nos regimes contratados, obedecidas as
disposições da legislação trabalhista vigente;

j) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de
toda mão de obra oferecida para atuar nas instalações da
Administração;

k) efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em
caráter imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a
prorrogação da jornada de trabalho (dobra);

l) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões
desejados, para atender a eventuais acréscimos solicitados pela
Administração, bem como impedir que a mão de obra que cometer
falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou
retorne às instalações;

m) atender de imediato às solicitações de substituição da
mão de obra, qualificada ou entendida como inadequada para a
prestação dos serviços;

n) instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar
as orientações da Administração, inclusive no que se refere ao
cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
Trabalho;

o) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade
observada nos postos das instalações onde houver prestação dos
serviços;

p) inspecionar os postos, por meio de seus supervisores,
no mínimo 1 (uma) vez por semana, em dias e períodos (diurno das
7h/15h e noturno das 15h/23h) alternados; e

q) cientificar seus vigilantes de que a arma deverá ser
utilizada somente em legítima defesa, própria ou de terceiros, e na
salvaguarda do patrimônio da Administração, após esgotados todos
os outros meios para a solução de eventual problema.

 
8. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, CONTA

CORRENTE VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE
OBRIGAÇÕES

 
8.1 A Garantia de Execução
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8.1.1 Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data da
assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual
atualizado do Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo
da folha de pagamento dos empregados da Contratada que venham a
participar da execução dos serviços contratados, nos termos do
artigo 56 da Lei n. 8.666/93.

8.1.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a
modalidade escolhida, o pagamento de:

i. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do
não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

ii. prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do Contrato;

iii. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
Contratada; e

iv. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer
natureza, não honradas pela Contratada.

8.1.3 Não serão aceitas garantias em cujos termos não
constem expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d”
do item imediatamente anterior.

8.1.4 A inobservância do prazo fixado para apresentação
da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento).

8.1.5 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza
a Administração a promover a rescisão do Contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666/1993.

8.1.6 Será considerada extinta a garantia:

a. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cláusulas do Contrato;

b. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

 
8.2 Conta-Depósito Vinculada para a Quitação de

Obrigações Trabalhistas
 
8.2.1 Será utilizada conta-depósito vinculada para a
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quitação de obrigações trabalhistas nos termos dos Anexos XII e XII-
A da IN SEGES/MP n. 05/2017 e  do respectivo Caderno de Logística
editado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

8.2.2 As provisões realizadas pelo Contratante para o
pagamento dos encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da
contratada, serão destacadas do valor mensal do Contrato e
depositados em conta vinculada, em instituição bancária oficial,
bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa.

8.2.3 A movimentação da conta vinculada ocorrerá
mediante autorização do Contratante, exclusivamente para o
pagamento dessas obrigações.

8.2.4 O montante do depósito vinculado será igual ao
somatório dos valores das seguintes previsões:

i. 13º (décimo terceiro) salário;
ii. férias e um terço constitucional de férias;
iii. multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem

justa causa; e
iv. impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

8.2.5 O Contratante firmará acordo de cooperação com
instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura
da conta-depósito vinculada;

8.2.6 A assinatura do Contrato de prestação de serviços
entre o Contratante e a empresa vencedora do certame será
precedida dos seguintes atos:

8.2.7 Solicitação do Contratante, mediante oficio à
instituição bancária oficial, de abertura de conta-depósito vinculada,
bloqueada para movimentação, no nome da empresa;

8.2.8 Assinatura, pela Contratada, no ato da
regularização da conta-depósito vinculada, de termo específico da
instituição financeira oficial que permita o Contratante ter acesso
aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores
depositados à autorização da Administração.

8.2.9 O saldo da conta vinculada será remunerado pelo
índice da poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde
que obtenha maior rentabilidade;

8.2.10 Os valores referentes às provisões de encargos
trabalhistas mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão
de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa;

8.1.11 Os percentuais incidentes sobre a remuneração
serão aqueles previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017
SEGES/MP.

8.2.12 Deverá ser assinado pela Contratada documento
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de autorização para a criação de conta vinculada nos termos do
inciso I, § 1° do art. 18 da IN 05/2017-SEGES/MP;

8.2.13 A Contratada poderá solicitar a autorização do
Contratante para utilizar os valores da conta vinculada para o
pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados,
ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes condições:

i. parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários,
quando devidos;

ii. parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de
férias, quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao
Contrato;

iii. parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários
proporcionais, férias proporcionais e à indenização compensatória
porventura devida sobre o FGTS, quando da demissão de
empregado vinculado ao Contrato;

iv. ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas
rescisórias; e

v. o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a
comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os
encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço
contratado.

8.2.14 Para a liberação dos recursos da conta vinculada,
para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos
empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, a Contratada
deverá apresentar ao Contratante os documentos comprobatórios da
ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento;

8.2.15 O Contratante expedirá, após a confirmação da
ocorrência da indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a
autorização para a movimentação, encaminhando a referida
autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de cinco
dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos
comprobatórios da empresa;

8.2.16 A autorização de que trata o subitem anterior
deverá especificar que a movimentação será exclusiva para a
transferência bancária de conta corrente  dos trabalhadores
favorecidos;

8.2.17 A Contratada deverá apresentar ao Contratante,
no prazo máximo de três dias, o comprovante das transferências
bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

8.2.18 O saldo remanescente da conta vinculada será
liberado à Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na
presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços
contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos
trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.
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9. Obrigações do TRE/AL 
 
9.1 Celebrado o Contrato, o Tribunal Regional Eleitoral

de Alagoas ficará obrigado a:
9.1.1 efetuar o pagamento, de acordo com as condições

de preço e prazo estipuladas no instrumento contratual;
9.1.2 promover, em conformidade com os artigos 66 e 67

da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, o acompanhamento e a
fiscalização da execução do Contrato a partir da data inicial de
vigência deste, por intermédio de servidor especialmente designado
para esse fim, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, o qual
deverá anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar
à Contratada a ocorrência de qualquer fato que, a seu critério, exija
medidas corretivas por parte da mesma;

9.1.3 orientar os empregados sobre os programas
sustentáveis existentes no TRE/AL. 

9.1.4 comunicar prontamente à Contratada toda e
qualquer anormalidade verificada que interfira na execução do
Contrato, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil; 

9.1.5 permitir aos empregados da Contratada, que
estejam devidamente identificados, acesso às suas dependências,
possibilitando-lhes o desempenho de suas atribuições; e

9.1.6 determinar, ante a especificidade da contratação,
que sua fiscalização seja exercida obrigatoriamente por servidor
ocupante do cargo de Agente de Segurança.

 
10.CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAMENTO DA

PROPOSTA
 
10.1 Os serviços objeto deste Termo de Referência, tendo

em vista as suas peculiaridades e natureza, serão licitados em seu
valor global, somados os custos totais da contratação, conforme
planilha de custos e formação de preços, constante no Anexo IV
deste Termo de Referência.

10.2 Será considerada vencedora do certame a licitante
que, após a análise da proposta de preço e dos documentos de
habilitação, atendidas as exigências do edital, houver ofertado o
menor preço para a execução do objeto da licitação, pelo período
inicial de 12 (doze) meses.
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10.3 A realização deste procedimento na modalidade
pregão, na forma eletrônica, com julgamento pelo preço global,
abrangendo os custos totais com os Postos de Trabalho, justifica-se
em razão dos serviços serem destinados ao objeto comum “vigilância
e controle de acesso”. Por isso, contratados junto à uma única
empresa permite um maior rendimento dos serviços e ganho 
gerencial centralizado, bem como atividades mais dinâmicas, o que
implica inúmeras vantagens para a Administração no tocante à
responsabilidade e segurança ao patrimônio público.

10.4 Do contrário, caso os itens fossem adjudicados a
várias empresas, a responsabilidade pela segurança ficaria
prejudicada, uma vez que a Administração não teria como
estabelecer responsabilidade individualizada a cada Contratada,
prejudicando a finalidade maior “vigilância e controle de acesso”, em
última análise, prejudicando a própria segurança pública e
patrimonial.

 
11. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO
 
11.1 As pessoas jurídicas interessadas em participar do

certame licitatório que tenha por fim a contratação do objeto deste
Termo de Referência deverão satisfazer as seguintes condições
mínimas de regularidade fiscal, de capacidade técnica e de
habilitação:

11.1.1 estar regular junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), podendo comprovar por meio do Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

11.1.2 estar regular junto à Seguridade Social, podendo
comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF);

11.1.3 estar regular junto à Dívida Ativa da União,
podendo comprovar por meio do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF);

11.1.4 estar regular junto à Fazenda Pública Federal,
podendo comprovar por meio do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF);

11.1.5 declarar, com base nas disposições do edital de
licitação, o cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, conforme
prescreve o art. 27, V, da lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999;

11.1.6 declarar, com base nas disposições do edital de
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licitação, a inexistência de fato superveniente impeditivo à sua
habilitação no certame;

11.1.7 declarar, com base nas disposições do edital de
licitação, a conformidade com as especificações do objeto do certame
decorrente deste Termo de Referência;

11.1.8 declarar, para o fim de assegurar a “preferência
de contratação” como critério de desempate, se é microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), com fundamento na Lei
Complementar n. 123/2006 (Estatuto das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte), de 14 de dezembro de 2006;

11.1.9 declarar, com fundamento no Acórdão TCU n.
950/2007 – Plenário, de 23/05/07, publicado no DOU de 28/05/2007,
que não incluiu percentuais ou  itens na planilha de custos e
formação de preços ou em sua proposta comercial objetivando o
ressarcimento de supostos gastos com os impostos diretos IRPJ
(Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido);

11.1.10 apresentar cópia autenticada do ato constitutivo,
estatuto, ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, apresentar, ainda, documentos  de eleição de seus
administradores;

11.1.11 disposição prevendo condições de habilitação
econômico-financeira nos seguintes termos:

i. balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral
- LG, Liquidez Corrente - LC, e Solvência Geral - SG superiores
a 1 (um);

ii. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante -
Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros
e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da
contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis do último exercício social;

iii. comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratação, por meio da apresentação
do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há
mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

iv. declaração do licitante, acompanhada da relação de
compromissos assumidos, conforme modelo constante do
Anexo VII-E, da IN 05/2017 SEGES/MP, de que um doze avos
dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou
com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da
proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que
poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "c",
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observados os seguintes requisitos:

a declaração deve ser acompanhada da Demonstração
do Resultado do Exercício - DRE, relativa ao último
exercício social; e
caso a diferença entre a declaração e a receita bruta
discriminada na Demonstração do Resultado do
Exercício - DRE apresentada seja superior a 10% (dez
por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá
apresentar justificativas;
certidão negativa de feitos de falência, recuperação
judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

11.1.12 comprovação que já executou objeto compatível,
em prazo, com o que está sendo licitado mediante a comprovação de
experiência mínima de três anos da execução de objeto semelhante
ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados;

11.1.13 apresentar autorização de funcionamento
concedida pelo Departamento de Polícia Federal, bem como a
comprovação de comunicação à Secretaria de Segurança Pública da
respectiva unidade da federação, exigidas nos termos do art. 14,
incisos I e II, da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, e dos artigos 32 e
38 do Decreto n. 89.056, de 24 de novembro de 1983, que
regulamentou a referida lei; e

11.1.14 devem ser observados os parâmetros dos itens
10.6 e 10.7 do Anexo VII-A da IN 05/2017 SEGES/MP.

 
12. CONDIÇÕES CONTRATUAIS GERAIS
 
12.1 Do Preço e Forma de Pagamento
 
12.1.1 Pela execução do serviço o TRE/AL pagará à

Contratada o valor constante em sua proposta comercial, sem
qualquer ônus ou acréscimo, no prazo de até 10 (dez) dias úteis,
contados da data do atesto do fiscal do Contrato.

12.1.1.1 o atesto na nota fiscal pela fiscalização ocorrerá
no prazo de até 07 (sete) dias úteis.

12.1.1.2 Para fazer j u s ao pagamento pelos serviços
efetivamente realizados, a Contratada deverá encaminhar ao TRE/AL,
os seguintes documentos:

carta de solicitação de pagamento;
nota fiscal
formulário de proposta comercial (primeira página do Anexo V do
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TR);
recibo devidamente assinado;
prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução
Normativa SRF n.º 1540, de 05 de janeiro de 2015 (simples
nacional), se for o caso;
certificado de regularidade do FGTS (CRF);
certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à
dívida ativa da União;
certidão negativa de débitos trabalhistas.

 
12.1.1.3 caso a Contratada não encaminhe os

documentos elencados no item anterior, será notificada para
apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao Contratante
responsabilidade pelo atraso no pagamento.

12.1.1.4 o CNPJ constante da nota fiscal e de todos os
documentos dos quais deva constar o mesmo indicado no preâmbulo
do Contrato, na proposta comercial apresentada por ocasião da
licitação, e na nota de empenho;

12.1.1.5 o pagamento não ocorrerá enquanto pendente de
liquidação qualquer débito referente à eventual irregularidade,
inadimplência ou penalidade aplicada;

12.1.1.6 quando da ocorrência de eventuais atrasos de
pagamentos provocados exclusivamente pelo TRE/AL, o valor devido
deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, e os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio
por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
da seguinte fórmula:

I= (TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
 
I= Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora atual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
 
12.2 Do Prazo de Vigência do Contrato
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12.2.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a
contar da data da assintaura do contrato.

12.2.1.1 Por se tratar de serviço a ser executado de
forma contínua, o Contrato poderá ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a Administração (TRE/AL), limitado, em
qualquer caso, a 60 (sessenta) meses, sempre através de termos
aditivos, conforme permissivo contido no art. 57, inciso II, da Lei n.
8.666/93 e  alterações posteriores, desde que a instrução processual
contemple:

relatório que discorra sobre a execução do Contrato, com
informações de que os serviços tenham sido prestados
regularmente;
justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;
comprovação de que o valor do Contrato permanece
economicamente vantajoso para a Administração;
manifestação expressa da Contratada informando o interesse na
prorrogação; e
comprovação de que o contratante mantém as condições iniciais
de habilitação.

12.2.2 em caráter excepcional, mediante autorização da
autoridade superior, e devidamente justificada, o prazo de vigência
do Contrato poderá ser prorrogado em até 12 (doze) meses, conforme
faculta o art. 57, §4º da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores.

12.2.3 nas contratações de serviços continuados, a
contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

12.2.4 toda prorrogação de prazo deverá ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente
para celebrar o Contrato, devendo ser promovida mediante
celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à
aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante.

12.2.5 a vantajosidade econômica para prorrogação dos
contratos com mão de obra exclusiva estará assegurada, sendo
dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes
hipóteses:

i. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos
itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em
Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em
decorrência de Lei;

ii. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos
itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações
decorrentes de Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho e
de Lei) e materiais serão efetuados com base em índices oficiais,
previamente definidos no Contrato, que guardem a maior
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correlação possível com o segmento econômico em que estejam
inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice
setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA/IBGE);

iii. Na falta de qualquer índice setorial, fica definido o “Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE” como o índice oficial
a que se refere a letra “b” desse item.

 
12.3 Das Alterações Contratuais
 
12.3.1 O Contrato poderá ser alterado, com as devidas

justificativas, na forma do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e alterações
posteriores;

12.3.2 a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se
fizerem no objeto do Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor estimado inicial atualizado do Contrato, conforme dispõe o §1º
do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores;

12.3.3 as solicitações de repactuação e de revisão serão
devidamente analisadas pelo TRE/AL e, uma vez aceitas, serão
concedidas pela sua autoridade máxima;

12.3.4 será admitida a repactuação dos preços dos
serviços objeto do Contrato, desde que seja observado o interregno
mínimo de 1 (um) ano;

12.3.5 o interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira
repactuação será contado a partir da data limite para apresentação
da proposta constante do instrumento convocatório, se for este o
caso, ou da data do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho
ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta, quando
a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver
vinculadas às datas-bases destes instrumentos;

12.3.6 nas repactuações subsequentes à primeira, a
anualidade será contada a partir da data da última repactuação
ocorrida;

12.3.7 as repactuações serão precedidas de solicitação
da Contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração
dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e
formação de preços, se for este o caso;

12.3.8 quando da solicitação da repactuação, esta
somente será concedida mediante negociação entre as partes,
considerando-se:

i. os preços praticados no mercado e em outros Contratos de
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mesmo objeto celebrados por órgãos públicos;
ii. as particularidades do Contrato;
iii. a nova planilha apresentada com a variação dos custos;
iv. indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma

natureza, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes; e

v. a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante;

12.3.9 a decisão sobre o pedido de repactuação deve ser
feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos, a
qual será feita mediante termo aditivo ao Contrato vigente;

12.3.10 o prazo referido no item anterior ficará suspenso
enquanto a Contratada não cumprir os atos ou apresentar a
documentação solicitada pelo TRE/AL para a comprovação da
variação dos custos;

12.3.11 o TRE/AL poderá realizar diligências para
conferir a variação de custos alegados pela Contratada;

12.3.12 os novos valores contratuais decorrentes das
repactuações terão suas vigências iniciadas a partir da ocorrência do
fato gerador que deu causa à repactuação, como regra geral, ou nas
hipóteses dos incisos do artigo 58 da IN N.05/2017-SEGES/MP.

12.3.13 o TRE/AL poderá prever o pagamento retroativo
do período que a proposta de repactuação permanecer sob sua
análise, por meio de Termo de Reconhecimento de Dívida; e

12.3.14 na hipótese do item anterior, o período que a
proposta permaneceu sob a análise do TRE/AL será contado como
tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da próxima
repactuação.

 
12.4 Da Recomposição do Equilíbrio Econômico-

financeiro
 
12.4.1 O Contrato poderá ser alterado na hipótese de

sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos de sua
execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando, dessa forma, álea econômica extraordinária e
extracontratual, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial, nos termos do Art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/1993 e
alterações posteriores.

 
12.5 Das Sanções Administrativas
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12.5.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº

10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do
contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento)
sobre o valor anual da contratação, a CONTRATADA que:
i) apresentar documentação falsa;
ii)fraudar a execução do contrato;
iii) comportar-se de modo inidôneo;
iv) cometer fraude fiscal; ou
v) fizer declaração falsa.

12.5.2. Para os fins do subitem 1.3, reputar-se-ão
inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo
único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

12.5.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I
a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do
contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto,
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser
sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas
nos itens e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções:

i) Advertência;
ii) Suspensão temporária de participação em licitação

e impedimento de contratar com a Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, por prazo não superior a dois anos;

iii) Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
ou

iv) Impedimento de licitar e contratar com a União e
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº
10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.

12.5.4. Configurar-se-á o retardamento da execução
quando a CONTRATADA:

i) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução
do contrato após 10 (dez) dias contados da data estipulada para
início da execução contratual;
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ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os
serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10
(dez) dias intercalados.

12.5.5 No caso de retardamento da execução, a
CONTRATADA poderá ser sancionada com multa de 5% (cinco
por cento) do valor anual do contrato.

12.5.6. Configurar-se-á a falha na execução do
contrato quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das
situações previstas na tabela 2 do item 12, respeitada a
graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e
alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. A
contagem da pontuação será reiniciada a cada renovação de
contrato.

12.5.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto
quando a CONTRATADA:

i). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução
do contrato após 20 (vinte) dias contados da data estipulada para
início da execução contratual;

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os
serviços definidos no contrato por 5 (cinco) dias seguidos ou por
20 (vinte) dias intercalados.

12.5.8. No caso de inexecução parcial do objeto,
garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA
estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do
valor anual do contrato.

12.5.9. Configurar-se-á a inexecução total do objeto
quando a CONTRATADA:

i) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução
do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para
início da execução contratual;

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os
serviços definidos no contrato por 7 (sete) dias seguidos ou por 30
(trinta) dias intercalados.

12.5.10. No caso de inexecução total do objeto,
garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA
estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) do
valor anual do contrato.

12.5.11. O contrato poderá será rescindido
unilateralmente pela Administração, nos casos de falha na
execução do contrato, inexecução parcial ou inexecução total do
objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em
legislação específica.
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12.5.12. Pelo descumprimento das obrigações
contratuais, a Administração aplicará multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

 
Tabela 1

GRAU PONTUAÇÃO
CORRESPONDÊNCIA

% do valor anual do
contrato

1 2 0,5%
2 3 1%
3 4 2%
4 5 3%
5 8 4%
6 10 5%

 
Tabela 2

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

1

Permitir a presença de empregado
não uniformizado ou com uniforme
manchado, sujo, mal apresentado
e/ou
sem crachá.

1
Por empregado
e
por ocorrência

2 Manter empregado sem qualificação
para a execução dos serviços 1

Por empregado
e
por dia

3

Executar serviço incompleto, de
baixa qualidade, paliativo, substitutivo
como por caráter permanente, ou
deixar de  providenciar
recomposição  omplementar.

2 Por ocorrência

4
Fornecer informação falsa de serviço
ou substituir material ou
equipamento licitado por outro de
qualidade inferior.

2 Por ocorrência

5
Suspender ou interromper, salvo por
motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais.

5 Por dia e por
posto

6 Destruir ou danificar documentos por
culpa ou dolo de seus agentes. 3 Por ocorrência

7
Utilizar as dependências da 
CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato.

5 Por ocorrência

8
Recusar-se a executar serviço
determinado pela FISCALIZAÇÃO,
sem motivo justificado.

5 Por ocorrência

9
Permitir situação que crie a
possibilidade de causar ou que cause 6 Por ocorrência
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9 dano físico, lesão corporal ou
consequências letais.

6 Por ocorrência

10

Retirar das dependências da
CONTRATANTE quaisquer
equipamentos ou materiais, previstos
em contrato, sem autorização prévia
do responsável.

1 Por item e por
ocorrência

11
Retirar empregados ou encarregados
do serviço durante o expediente,
sem a anuência prévia da
CONTRATANTE.

4
Por empregado
e
por ocorrência

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

12
Registrar e controlar, diariamente, a
assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal.

1
Por empregado
e
por dia

13
Substituir empregado que tenha
conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições.

1
Por empregado
e
por dia

14 Manter a documentação de
habilitação atualizada. 1 Por item e por

ocorrência

15
Cumprir horário estabelecido pelo
contrato ou
determinado pela FISCALIZAÇÃO.

1
Por dia de
ocorrência e
por
posto

16
Cumprir determinação da
FISCALIZAÇÃO para controle de
acesso de seus empregados.

1 Por ocorrência

17
Cumprir determinação formal ou
instrução
complementar da FISCALIZAÇÃO

2 Por ocorrência

18 Efetuar a reposição de empregados
faltosos. 2

Por empregado
e
ocorrência

19

Efetuar o pagamento de salários,
vales transporte, vales refeição,
seguros, encargos fiscais e sociais,
como recolhimentos das
contribuições sociais da Previdência
Social ou do FGTS, bem como arcar
com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas à execução do
contrato nas datas avençadas.

6

Por mês de
ocorrência do
não
pagamento de
quaisquer dos
benefícios

20 Entregar o uniforme aos empregados
na periodicidade definida no edital. 1

Por empregado
e
por dia de
atraso

21
Manter sede, filial ou escritório de
atendimento na cidade local de
prestação dos serviços.

1
Por ocorrência
e
por dia

Apresentar, quando solicitado,
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22
documentação fiscal, trabalhista,
previdenciária e outros documentos
necessários à comprovação do
cumprimento dos demais encargos
trabalhistas.

2
Por ocorrência
e
por dia

23

Creditar os salários nas contas
bancárias dos empregados, em
agências localizadas na cidade local
da prestação dos serviços ou em
outro definido pela Administração.

1
Por ocorrência
e
por empregado

24

Entregar ou entregar com atraso ou
incompleta a documentação exigida
na Cláusula Nona - DA
FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
FISCAL, TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA deste contrato.

1
Por ocorrência
e
por dia

25

Entregar ou entregar com atraso os
esclarecimentos formais solicitados
para sanar as inconsistências ou
dúvidas suscitadas durante a análise
da documentação exigida por força
do contrato.

2
Por ocorrência
e
por dia

26
Manter em estoque equipamentos
discriminados em contrato, para uso
diário.

2
Por item e por
dia
de
indisponibilidade

27

Impor penalidades, em no máximo 15
(quinze) dias da ocorrência, aos
empregados que se negarem a
utilizar os equipamentos
adequadamente.

2
Por empregado
e
por ocorrência

28

Cumprir quaisquer dos itens do
contrato e seus anexos não
previstos nesta tabela de multas,
após reincidência formalmente
notificada pela unidade fiscalizadora

3 Por item e por
ocorrência

29

Substituir os equipamentos que
apresentarem defeitos e/ou
apresentarem rendimento
insatisfatório em até 24 (vinte e
quatro) horas, contadas da
comunicação da CONTRATANTE.

2
Por
equipamento e
dia de atraso

30

Cumprir pontos da política de
sustentabilidade do TRE-AL
(principalmente separação de
resíduos, reciclagem e economia de
água/energia).

3 P o r ocorrência
apontada

31 A tender normas sobre saúde,
higiene e segurança do trabalho. 6 P o r ocorrência

apontada

12.5.13. O valor da multa poderá ser descontado das
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faturas devidas à CONTRATADA:
i) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for

suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada
da garantia contratual.

ii) Se os valores das faturas e da garantia forem
insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

iii) Esgotados os meios administrativos para cobrança do
valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será
encaminhada para inscrição em dívida ativa.

iv) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em
parte para o pagamento da multa, deverá ser complementado no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da solicitação da
CONTRATANTE.

12.5.14. O contrato, sem prejuízo das multas e demais
cominações legais previstas no mesmo, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 8.666, de 1993.

 
12.6 Da Rescisão
12.6.1 Constituem motivos para rescisão os constantes

no art. 78 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores.
 
12.7 Dos Recursos Administrativos
12.7.1 Relativamente aos recursos administrativos, a

Contratada sujeitar-se- á, subsidiariamente, às normas da Lei n.
8.666/93 e alterações posteriores.

 
12.8 Das Disposições Gerais
12.8.1 As normas de segurança constante deste Termo de

Referência não desobrigam a Contratada do cumprimento de outras
disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou
reclamações movidos por pessoas físicas ou jurídicos em decorrência
de negligência, imperícia ou imprudência no desenvolvimento dos
serviços.

 
12.9 Dos Anexos
12.9.1 São documentos anexos ao presente Termo de

Referência:
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ANEXO I -  Instrumento de Medição de Resultados -
(0813677);

ANEXO II -  Mapa de Riscos - (0813680);
ANEXO III - Uniformes e Equipamentos (0813680);
ANEXO IV - Planilhas de Composição de Custos

(0813703);
ANEXO V - Memória de Cálculo para Composição dos

Custos (0813708).
 
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC, em auxílio à Equipe de Planejamento
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 21/11/2020, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0813670 e o código CRC FCA616C1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS
 
1. DA DEFINIÇÃO
1.1 Este documento apresenta os critérios de avaliação da

qualidade dos serviços, identificando indicadores, metas, mecanismos de
cálculo, forma de acompanhamento e adequações de pagamento por eventual
não atendimento das metas estabelecidas.

1.2 Este anexo é parte indissociável dos Estudos Preliminares
(0660302) e de seus demais anexos.

1.3 A contratada obriga-se a aceitar a aferição dos serviços,
conforme definição dos indicadores e descontos previstos contratualmente.

1.4 O não cumprimento reiterado deste acordo poderá ensejar,
além das penalidades previstas no edital e contrato, a rescisão contratual,
garantida a ampla defesa e contraditório.

1.5 Da adequação do pagamento:
1.5.1 A aferição dos serviços será realizada sempre até o 1º

(primeiro) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sob a
responsabilidade do fiscal do contrato.

1.5.2 Verificado o não cumprimento integral das obrigações
estabelecidas neste acordo, o fiscal determinará a adequação do pagamento à
contratada, aplicando os acréscimos previstos nas tabelas.

1.5.3 Não será necessária a abertura de processo administrativo
para adequação do pagamento.

1.5.4 Além da adequação dos acréscimos previstos neste acordo,
poderão ser aplicadas, independentemente das demais penalidades previstas
no edital e contrato: multa, impedimento de licitar e contratar entre outros,
garantidos a ampla defesa e contraditório.

 
2. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE

AVALIAÇÃO
2.1 Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por

meio dos indicadores de qualidade apresentados nas tabelas abaixo:
 
INDICADOR Nº 01 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Item Descrição
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Finalidade
Garantir o efetivo cumprimento dos
serviços conforme descrito no Termo de
Referência, e de todas as cláusulas
contratuais.

Meta a cumprir 100% diariamente.
Instrumento de
medição Conferência local e documental.

Forma de
acompanhamento Visual, pelo gestor e fiscais de contratos.

Periodicidade Diária.
Mecanismo de
Cálculo

Serão verificadas as ocorrências e
descontado conforme tabela.

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço.

Faixas de ajuste
no pagamento

Sem ocorrências: 0 pontos

1 ocorrência: 1 ponto

2 ocorrências: 2 pontos

3 ocorrências: 3 pontos

4 ocorrências: 4 pontos

5 ou mais ocorrências: 5 pontos

Sanções

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções.

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o
valor mensal da nota fiscal.

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal da nota fiscal.

Observações
Nos três primeiros meses sua validade será
meramente para fins de orientação e
adaptação.

 
 

INDICADOR Nº 02 –  DOS COLABORADORES
QUANTITATIVO DE COLABORADORES, USO DE UNIFORME,

ASSEIO PESSOAL E CORTESIA NO ATENDIMENTO
Item Descrição

Finalidade

Garantir o efetivo cumprimento das
atividades realizadas no local determinado
para a execução dos serviços, vedada a
ausência ou redução de colaboradores,
devendo a empresa providenciar a
substituição em caso de faltas. Garantir que
os colaboradores apresentem-se
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uniformizados e asseados, prestando os
serviços com cortesia e gentileza.

Meta a cumprir
100% diariamente de quantitativo adequado
de colaboradores, utilização de uniforme,
asseados e atendimento cortês.

Instrumento de
medição Controle de ponto e conferência local.

Forma de
acompanhamento

Visual, pelo fiscal de contrato e através do
controle de ponto.

Periodicidade Diária.

Mecanismo de
Cálculo

Será verificada frequência dos
colaboradores, utilização de uniforme,
asseio pessoal e cortesia no atendimento
descontados conforme tabela.

Início de Vigência Conforme contrato.

Faixas de ajuste
no pagamento

Sem ocorrências: 0 pontos

1 ocorrência: 1 ponto

2 ocorrências: 2 pontos

3 ocorrências: 3 pontos

4 ocorrências: 4 pontos

5 ou mais ocorrências: 5 pontos

Sanções

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções.

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o
valor mensal da nota fiscal.

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal da nota fiscal.

Observações
Nos três primeiros meses sua validade será
meramente para fins de orientação e
adaptação.

 

INDICADOR Nº 03 –  DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E
OUTROS BENEFÍCIOS

ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTROS
BENEFÍCIOS

Item Descrição

Finalidade Mitigar ocorrências de atrasos de
pagamento.

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês.
Instrumento de
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Instrumento de
medição Constatação formal de ocorrências

Forma de
acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato.

Periodicidade
Mensal, nos termos do art. 459 §1º, do
Decreto- Lei 5452/43, ou data base
fornecida por convenção coletiva da
categoria

Mecanismo de
Cálculo

Identificação de, pelo menos, uma
ocorrência de atraso no mês de referência.

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço

Faixas de ajuste
no pagamento

Sem ocorrências: 0 pontos

1 ocorrência: 1 ponto

2 ocorrências: 2 pontos

3 ocorrências: 3 pontos

4 ocorrências: 4 pontos

5 ou mais ocorrências: 5 pontos

Sanções

Até 1 ponto: sem aplicação de sanções. De
2 a 3 pontos: desconto de 5% sobre o valor
mensal da nota fiscal. De 4 a 5 pontos:
desconto de 10% sobre o valor mensal da
nota fiscal.

Observações Atendendo ao disposto do art. 459 §1º da
CLT

 

INDICADOR Nº 04 –  DO FUNCIONAMENTO
ABERTURA, ENCERRAMENTO, FUNCIONAMENTO,

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Item Descrição

Finalidade

Garantir o efetivo cumprimento das
atividades, vedada a falta ou precariedade
do funcionamento, com o fiel cumprimento
dos horários de abertura e fechamento.
Garantir o quantitativo adequado de
materiais e equipamentos

Meta a cumprir
100% diariamente cumprir os horários de
funcionamento estabelecidos, dispor de
todo o material e equipamentos previstos.

Instrumento de
medição Conferência local.

Forma de Visual.
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acompanhamento Visual.

Periodicidade Diária.

Mecanismo de
Cálculo

Será verificado os horários de abertura e 
 encerramento, quantitativo dos materiais e
equipamentos e descontado conforme
tabela

Início de Vigência Conforme contrato.

Faixas de ajuste
no pagamento

Sem ocorrências: 0 pontos

1 ocorrência: 1 ponto

2 ocorrências: 2 pontos

3 ocorrências: 3 pontos

4 ocorrências: 4 pontos

5 ou mais ocorrências: 5 pontos

Sanções

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções.

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o
valor mensal da nota fiscal.

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal da nota fiscal.

Observações
Nos três primeiros meses sua validade será
meramente para fins de orientação e
adaptação.

 

INDICADOR Nº 05 – DO ATENDIMENTO ÀS
SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE

TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE
Item Descrição

Finalidade Mensurar o tempo de resposta às
solicitações da contratante.

Meta a cumprir Até dia útil posterior à solicitação.
Instrumento de
medição Constatação formal de ocorrências.

Forma de
acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato.

Periodicidade Por evento/solicitação à contratante.
Mecanismo de
Cálculo

Verificação da quantidade de ocorrências
registradas com tempo de resposta
superior a meta.

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço
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Faixas de ajuste
no pagamento

Sem ocorrências: 0 pontos

1 ocorrência: 1 ponto

2 ocorrências: 2 pontos

3 ocorrências: 3 pontos

4 ocorrências: 4 pontos

5 ou mais ocorrências: 5 pontos

Sanções

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções.

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o
valor mensal da nota fiscal.

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal da nota fiscal.

Observações

O que se busca com esse indicador é obter
ciência e comprometimento quanto a
resolução das demandas levantadas pela
contratante o mais breve possível, mesmo
que a resolução definitiva de determinada
demanda se dê em maior tempo.

 
3. DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA
3.1 Constará do formulário de avaliação periódica para o registro

dos resultados auferidos relativamente a cada um dos indicadores acima,
subscrito pelo servidor avaliador e pelo preposto da contratada, declarando
sua ciência quanto aos níveis de qualidade apurados por meio desse IMR, bem
como de suas implicações (sanções), se for o caso, na forma do quadro abaixo: 

 

FORMULÁRIO - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE
RESULTADOS

Indicador Pontuação Sanção Observações
1 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF  
2 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF  
3 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF  
4 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF  
5 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF  

Competência  Data da avaliação:  
Servidor

Avaliador:  

Ciência
Preposto:  

 
4. DA FORMA DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO
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4.1 A unidade gestora solicitará à informática a disponibilização
do formulário do item 3 em formato a ser mensalmente preenchido pela
fiscalização através do Sistema Eletrônico de Informação - SEI!.

4.2 A fiscalização deverá, mensalmente, realizar o preenchimento
do formulário do item 3, solicitando a ciência do preposto.

4.3 A realização de conferência da documentação só será
realizada após o devido preenchimento do formulário do item 3.

 
 

 

 
 

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos

Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução
nº 15.787/2017

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 21/11/2020, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0813677 e o código CRC 88D03203.

0001437-74.2020.6.02.8000 0813677v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

ANEXO II AOS ESTUDOS PRELIMINARES
MAPA DE RISCOS PARA CONTRATO DE VIGILÂNCIA 

 
Mapa de Riscos - Contratação Serviços de Vigilância

 RISCO CAUSA IMPACTO PROBABILIDADE CONTROLE RESPONSÁVEL
PELO CONTROLE

PRAZO DE
IMPLEMENTAÇÃO

DO CONTROLE

1 - Demanda Demanda
equivocada 

- Falta de
planejamento do
requisitante; -
Erro na
solicitação da
demanda

4 2

- Elaboração de
formulários
detalhados para o
requisitante
preencher; -
Participação do
requisitante na
Equipe de
planejamento;

Requisitante e Comissão
de planejamento,
auxiliados pela SEGEC

Até a publicação do
edital

2 –
Recebimento
da Demanda

Não verificar a
real necessidade
do serviço

- Recursos
humanos
insuficientes
(excesso de
trabalho);

- Falta de
capacitação dos
servidores.

2 2

- Capacitação dos
servidores;

-Remanejamento
do quadro de
pessoal do órgão.

Gestor e Comissão de
planejamento

Até a elaboração do
edital

3 –
Formação da
Esquipe de
Planejamento
e Estudos
Preliminares
da
Contratação

Estudos
preliminares
incorretos

- Nomeação de
pessoas sem
qualificação
técnica ou
experiência para
equipe de
planejamento da
licitação;

2 2

- Equipe de
planejamento
deverá ser
composta por
servidores com
conhecimento
técnico do objeto,
de legislação
trabalhista e dos
procedimentos da
contratação. 

- Orientação da
SEGEC.

Secretário de
Administração

Conforme a
necessidade de
atendimento da
demanda

4 –
Verificação e
análise da
demanda

Estimativa
inadequada de
preços

- Desconhecer os
meios para
efetuar a
pesquisa;

- Especificações
incorretas do
serviço.

3 2

- Treinamento e
capacitação dos
servidores; -
Revisão da
descrição do
objeto por outro
servidor com
conhecimento
técnico, além do
requisitante
(SEGEC).

SEIC Até a elaboração do
edital

Elaboração do
Termo de
Referência
inadequado;

- Falta de
capacitação dos
servidores; -
Sobrecarga de
trabalho; -
Desconhecimento
técnico do
requisitante.

4 3

- Capacitação dos
servidores;

-Remanejamento
do quadro de
pessoal do órgão;

-Devolver para o
demandante
conferir e
ratificar.

Requisitante/ Equipe de
planejamento/ SLC

Conforme a
necessidade de
atendimento da
demanda

Aquisição de
serviços
superior ou

- Falta de
planejamento ou
levantamento
inadequado das 4 2

- Equipe de
planejamento
deverá ser
composta por
servidores com
conhecimento
técnico do objeto,
de legislação Requisitante/ Equipe de Até a elaboração do
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superior ou
inferior à
necessidade

necessidades; -
Equívoco por
parte do
requisitante.

4 2 de legislação
trabalhista e dos
procedimentos da
contratação.

- Revisão dos
processos no
fluxo da compra.

planejamento edital

5 –
Consultoria
AJ-
DG/ACAGE

Atraso na
emissão do
parecer

- Grande número
de processos a
serem analisados.

1 1 Iniciar a licitação
com antecedência

Secretaria de
Administração/ Direção-
Geral

Conforme a
necessidade de
atendimento da
demanda

6 – Licitação
/ Pregão

Pregão deserto;

- Localidade;

- Desvantagem
econômica na
execução do
serviço.

2 1

Iniciar a licitação
com antecedência
para ter tempo
hábil de refazer o
processo

Secretaria de
Administração/SLC

Conforme a
necessidade de
atendimento da
demanda

Aceitação de
lance inexequível

- Falta de
experiência do
pregoeiro;

-Falta de atenção
do pregoeiro e
equipe de apoio.

4 1
Treinamento de
pregoeiro e
equipe de apoio

Pregoeiro e Equipe de
Apoio Constante

Fraude

- Má fé da
empresa;

- Formação de
cartel;

4 1 Não se aplica
Secretaria de
Administração/Pregoeiro
e Equipe de Apoio

Constante

Impugnação do
Edital -

- Edital mal
elaborado; - Falta
de atenção às
normas e
legislação
vigentes ao
elaborar o Edital.

2 2

- Utilização de
modelos da AGU,
TCU ou PGFN;

- Criar um nível de
revisão e
supervisão do
Edital

Requisitante/ Equipe de
planejamento/ SLC

Até a elaboração do
edital

7– Contrato

Formalização
incorreta do
Termo
Contratual

- Minuta do
Contrato mal
elaborada no
Edital;

- Erros de
digitação;

4 1
- Criar nível de
revisão dos
procedimentos;

SLC Até a elaboração do
Edital

Falta de
publicação do
Diário Oficial

- Falta de fluxos
bem definidos no
Setor
responsável.

1 1

-Criação e
utilização de
check list dos
processos de
contratação

SLC Conforme prazos do
edital

Registro
inadequado das
ocorrências no
posto de
trabalho

- Falta de
treinamento e
orientação aos
vigilantes por
parte da
Contratada; -
Falta de atuação
do Fiscal não
conferindo se os
registros são
devidamente
anotados

3 2

- Exigir que a
Contratada treine
e oriente seus
funcionários
sobre as
exigências do
Edital;

- Treinamento da
equipe de
fiscalização.

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Uso de força
desproporcional
à ocorrência

- Falta de
treinamento do
vigilante.

4 2

- Exigir que a
Contratada
proporcione
treinamento
periódico aos
seus funcionários
sobre as práticas
adequadas de
abordagem

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Áreas
desguarnecidas

Falha no plano
operacional de
produção e
escala dos
vigilantes - Falta
de previsão 4 2

- Exigir que a
Empresa
apresente o POP
atualizado; -
Participação do
requisitante na
equipe de
planejamento da

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato
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8– Gestão e
execução do
objeto do
Contrato

de segurança adequada de
postos de
trabalho durante
a análise da
demanda.

planejamento da
contratação; -
Criar nível de
revisão do
quantitativo antes
da confecção do
Edital

Contrato do contrato

Execução do
objeto contratual
em desacordo
com o Contrato

- Fraude; - Gestão
e Fiscalização
inadequada ou
ausente;

4 1

- Capacitar a
equipe de
fiscalização do
Contrato de
forma a poder
reconhecer as
fraudes com
maior facilidade, e
cobrar que o
objeto do
contrato seja
executado de
forma correta.

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Falta de
empenho vigente
para liquidação e
pagamento à
Contratada

- Falta de
gerenciamento e
controle do
orçamento
destinado ao
Contrato, por
parte do
responsável

2 2
Controlar o
empenho e seu
saldo desde o
início do Contrato

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Impunidade da
Empresa que
comete fraude
ou
descumprimento
contratual

Falta de
acompanhamento
do Fiscal e Gestor
do Contrato para
cada falta
cometida; -
Consequente falta
de abertura de
processo de
penalização; -
Processo de
penalização
concluído, sem o
devido registro
no SICAF e
CADIN, no que
couber.

4 1

- Fiscalização
eficiente do
Contrato; - Envio
de notificações
cobrando sobre
os
descumprimentos
de cláusulas
contratuais;

- Se necessário,
abertura de
processo de
penalização;

- Inclusão no
SICAF e, quando
couber, no
CADIN, da
empresa
penalizada.

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Prejuízo
orçamentário
para a
Administração

Rescisão
Contratual por
inexecução do
objeto; - Objeto
mal executado
acarretando
desperdício ou
dano ao erário.

4 1
Fiscalização
eficiente do
Contrato.

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Corrupção dos
agentes da
Contratada

- Venda de
informações; -
Favorecimento do
acesso ao local
para fins ilícitos

4 1

Reforçar as
orientações sobre
o Código de Ética
que deve
ser repassado
aos seus
funcionários

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Responsabilidade
Solidária da
Administração
em Ações
Trabalhistas

Fiscalização
Administrativa
Inadequada; -
Falta de criação
da Conta
Garantia.

4 1

- Melhorar o
treinamento dos
Fiscais
Administrativos; -
Incluir a criação
da Conta Garantia
no check list do
processo.

Equipe de planejamento/
Gestão e Fiscalização do
Contrato

Elaboração do edital/
Durante a vigência
do contrato

Fraude na
documentação
trabalhista
apresentada

Má fé da
Empresa; - Má fé
dos funcionários
da Empresa

4 2

Treinamento
sobre
reconhecimento
de fraudes para
os servidores que
participam do
processo de
compra

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato

Descumprimento
das obrigações
trabalhistas,
previdenciárias e
de recolhimento
de FGTS

- Má fé da
Empresa; -
Gestão e
Fiscalização
administrativa
inadequada ou
ausente;

4 2
Fiscalização ativa
e efetiva na
conferência da
documentação

Gestão e Fiscalização do
Contrato

Durante a vigência
do contrato
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Lindineide Oliveira Cardoso
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ANEXO III – UNIFORMES E EQUIPAMENTOS 

TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 

SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - SEGEC 

 

UNIFORMES 

FEMININO 

Item Peça Descrição 
Qtde. 
Anual 

Valor 
Unitário 

(R$) 

 
Valor Total 

(R$) 

1 Jaqueta 
Cor preta, tecido tipo 

2
 

nylon, resinada, forrada 

com manta acrílica. 
 

Modelo social, tecido oxford, 

Calça 
cor idêntica à da jaqueta, 

4
 

2  braguilha forrada, cós  

  entretelado, forrado, com 

  passadores do mesmo 

  tecido, 2 bolsos laterais 

  embutidos, 2 bolsos 
  traseiros embutidos, com 

  uma casa vertical e um 
  botão. 

  Tecido oxford, cor branca,  

3 Camisa mangas curtas com platina na 8 
  cor branca, bolso na parte  

  superior em ambos os lados,  

  sobrepostos, com tampa,  

  distintivo em acrílico.  

  Nylon preto, emblemas da  

4 Fiel duplo empresa e bandeira do 1 
  Brasil bordados na parte  

  externa dos bolsos e nas  

  mangas das camisas.  

5 Cinto 
De couro, constituído de uma 

face na cor preta, sem 
2 

  costura, fivela em metal, com  

  garra regulável.  

6 Meias Tipo social, cor preta. 4 

7 Sapato Tipo social, de couro, cor 2 
  preta, modelo scarpin, salto  

  baixo.  

8 Capa de Plástica, cor preta com faixas 1 
 chuva fluorescentes.  

9 Crachá 1 
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MASCULINO 

Item Peça Descrição 
Qtde. 
Anual 

Valor 
Unitário 

(R$) 

 

Valor Total 
(R$) 

1 Jaqueta 
Cor preta, tecido tipo 

2
 

nylon, resinada, forrada 

com manta acrílica. 
 

Modelo social, tecido oxford, 

 
cor idêntica à da jaqueta,  

2 braguilha forrada, cós 

        2        Calça entretelado, forrado, com      4 

passadores do mesmo 

tecido, 2 bolsos laterais 

embutidos, 2 bolsos 

traseiros embutidos, com 

uma casa vertical e um 

botão. 

  Tecido oxford, cor branca,  

3 Camisa mangas curtas com platina na 8 
  cor branca, bolso na parte  

  superior em ambos os lados,  

  sobrepostos, com tampa, 
distintivo em acrílico. 

 

  Nylon preto, emblemas da  

4 Fiel duplo empresa e bandeira do 1 
  Brasil bordados na parte  

  externa dos bolsos e nas 
mangas das camisas. 

 

5 Cinto 
De couro, constituído de uma 

2
 

masculino 
face na cor preta, sem costura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Deve ser realizada média após o resultado da pesquisa de preços para a definição do valor estimado final 
(VALOR UNIFORME FEMININO + VALOR UNIFORME MASCULINO) = X/2 

 fivela em metal, com garra 

regulável. 
 

6 Meias Tipo social, cor preta. 4 

7 Sapato Tipo social, cor preta. 2 

8 Capa de 

chuva 

Plástica, cor preta com faixas 

fluorescentes. 

1 

9 Crachá  1 
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EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

Item Descrição Unidad 
e 

Qtde. Unidade de 
medida 

Vida útil 
(meses) 

Valor 

Unitário 

(R$) 

 
Valor 

Total (R$) 
 

1 Revólver Unid. 5 Após levantamento   60 (sessenta) 
 calibre 38   constata-se que as 

    empresas utilizam 

    o seguinte critério: 

    a mesma arma 

    utilizada pelo 

    posto diurno é 

    transferida para o 

posto noturno. 

2 Munição Blister 5 Após levantamento    12 (meses) 

  c/10  constata-se que as 

    empresas utilizam 

    o seguinte critério: 

    o mesmo blister 

    utilizado pelo 

    posto diurno é 

    transferida para o 

posto noturno. 

3 Coldre de 

couro axilar 

Unid. 20 Por homem 12 (meses) 

4 Baleiro Unid. 20 Por homem 12 (meses) 

5 Livro de Unid. 4 Um para cada local   Estima-se a 

 ocorrências   de execução dos     utilização de 

    serviços  2 livros /ano 

6 Lanterna Unid. 20 Por homem 12 (meses) 

 recarregável    

7 Colete Unid. 10 Por posto 36 (meses) 

 Balístico - nível    

 mínimo de    

 segurança II-A    

8 Kit bastão de Unid. 2 Para as unidades 24 (meses) 

 ronda   Galpão Sealmox e 

 eletrônica com   Patrimônio e 

 10 (dez)   Sinimbu 
 buttons    

9 Kit bastão de Unid. 2 Para as unidades 24 (meses) 

 ronda   Nova-Sede e 

 eletrônica com   Fórum Des. Moura 

 10 (dez)   Castro 
 buttons    
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Vigilância Armada

Jornada 12x36 h
Turno Diurno 1 1

Salário Mínimo local (R$)                     1.045,00 0 1
I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$)
Salário base 1.073,33

0% 0
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 322,00

0
0

Adicional de Produtividade 64,40
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 1.459,73

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$)
II.a.GRUPO A - ENCARGOS
A.01 SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 291,94
A.02 FGTS 8,000% 116,77
A.03 SESI/SESC 1,500% 21,89
A.04 SENAI/SENAC 1,000% 14,59
A.05 INCRA 0,200% 2,91
A.06 SEBRAE 0,600% 8,75
A.07 Salário Educação 2,500% 36,49
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 87,58
TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 39,800% 580,92
II.b.GRUPO B
B.01 13º Salário 8,333% 121,64
B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 8,333% 121,64
B.03 Aviso Prévio Trabalhado 1,944% 28,38
B.04 Auxílio Doença 1,660% 24,23 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
B.05 Acidente de Trabalho 0,041% 0,60 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020 0,99%
B.06 Faltas Legais 0,822% 11,99 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,57
B.08 Licença Paternidade 0,020% 0,28 1,12%
TOTAL - GRUPO B 21,193% 309,33
II.c.GRUPO C 55,3
C.01 Aviso Prévio Indenizado 0,417% 6,08
C.02 Indenização Adicional 0,000% 0,00 item excluído – Parecer ACAGE nº 2078/2020

3,200% 46,71

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 40,54

0,013% 0,19

TOTAL - GRUPO C 6,408% 93,52
II.d.GRUPO D

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 8,435% 123,12

TOTAL - GRUPO D 8,435% 123,12
II.e.GRUPO E

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,48

0,003% 0,04

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,24
TOTAL - GRUPO E 0,259% 3,76
II.f.GRUPO F

0,265% 3,87

TOTAL - GRUPO F 0,265% 3,87
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 76,360% 1.114,52

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.574,25

III - INSUMOS
Uniforme 83,71
Manutenção e depreciação de equipamentos 107,68
Auxílio alimentação 235,80
Vale transporte 109,50

-64,40
Adicional de Assiduidade 8,62
Prêmio mensal 25,00
TOTAL - INSUMOS (R$) 505,91

IV -INTRAJORNADA 161,45
TOTAL INTRAJORNADA 161,45

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 3.241,60

V - LDI E TRIBUTAÇÃO

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 162,08
Lucro 5,00% 162,08 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 10,00% 324,16

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
ISS 5,00% 195,17
COFINS 3,00% 117,10
PIS 0,65% 25,37

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 337,64

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 3.903,41

Quantidade de empregados no posto 2
PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 7.806,82
NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS 5
PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 468.409,03

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do 
FGTS)

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 
maternidade

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento 
superior a 15 dias motivado por acidente do trabalho

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 
constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)

Anexo IV - PLANILHA DE CUSTOS PARECER 2176 (0813703)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 974



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Vigilância Armada

Jornada 12x36 h
Turno Noturno 1 1

Salário Mínimo local (R$)                     1.045,00 0 1
I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$)
Salário base 1.073,33

0%
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 322,00
Adicional Noturno 176,58
Adicional de Produtividade 64,40
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 1.636,31

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$)
II.a.GRUPO A - ENCARGOS
A.01 SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 327,26
A.02 FGTS 8,000% 130,90
A.03 SESI/SESC 1,500% 24,54
A.04 SENAI/SENAC 1,000% 16,36
A.05 INCRA 0,200% 3,27
A.06 SEBRAE 0,600% 9,81
A.07 Salário Educação 2,500% 40,90
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 98,17
TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 39,800% 651,21
II.b.GRUPO B
B.01 13º Salário 8,333% 136,35
B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 8,333% 136,35
B.03 Aviso Prévio Trabalhado 1,944% 31,81
B.04 Auxílio Doença 1,660% 27,16 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
B.05 Acidente de Trabalho 0,041% 0,67 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020 0,99%
B.06 Faltas Legais 0,822% 13,45 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,64
B.08 Licença Paternidade 0,020% 0,32
TOTAL - GRUPO B 21,193% 346,75
II.c. GRUPO C
C.01 Aviso Prévio Indenizado 0,417% 6,81
C.02 Indenização Adicional 0,000% 0,00 Item excluído – Parecer ACAGE Nº 2078/2020

3,200% 52,36

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 45,45

0,013% 0,21

TOTAL - GRUPO C 6,408% 104,83
II.d.GRUPO D

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 8,435% 138,02

TOTAL - GRUPO D 8,435% 138,02
II.e.GRUPO E

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,54

0,003% 0,05

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 3,63
TOTAL - GRUPO E 0,259% 4,22
II.f.GRUPO F

0,265% 4,34

TOTAL - GRUPO F 0,265% 4,34
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 76,360% 1.249,37

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 2.885,68

III - INSUMOS
Uniforme 83,71
Manutenção e depreciação de equipamentos 107,68
Auxílio alimentação 235,80
Vale transporte 109,50

-64,40
Adicional de Assiduidade 8,62
Prêmio mensal 25,00
TOTAL - INSUMOS (R$) 505,91

IV -INTRAJORNADA 180,98
TOTAL INTRAJORNADA 180,98

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 3.572,56

V - LDI E TRIBUTAÇÃO

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 178,63
Lucro 5,00% 178,63 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 10,00% 357,26

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
ISS 5,00% 215,10
COFINS 3,00% 129,06
PIS 0,65% 27,96
TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 8,65% 372,12

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 4.301,94

Quantidade de empregados no posto 2
PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 8.603,87
NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS 5,00
PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 516.232,44

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do 
FGTS)

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 
maternidade

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento 
superior a 15 dias motivado por acidente do trabalho

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 
constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)
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UNIFORMES

VIGILÂNCIA ARMADA
FEMININO

Item Peça

1 Jaqueta 103,35 2 206,70 17,23

2 Calça 55,41 4 221,64 18,47

3 Camisa 44,26 8 354,08 29,51

4 Fiel duplo 10,89 1 10,89 0,91

5 Cinto 20,49 2 40,98 3,42

6 Meias 4,30 4 17,20 1,43
7 Sapato 68,67 2 137,34 11,45
8 Capa de chuva 20,67 1 20,67 1,72
9 Crachá 3,80 1 3,80 0,32

TOTAL FEMININO (R$) 1.013,30 84,44
MASCULINO

Item Peça

1 Jaqueta 103,35 2 206,70 17,23

2 Calça 55,41 4 221,64 18,47

3 Camisa 44,26 8 354,08 29,51

4 Fiel duplo 10,89 1 10,89 0,91

5 Cinto masculino 20,49 2 40,98 3,42

6 Meias 4,30 4 17,20 1,43
7 Sapato 59,87 2 119,74 9,98
8 Capa de chuva 20,67 1 20,67 1,72
9 Crachá 3,80 1 3,80 0,32

TOTAL MASCULINO (R$) 995,70 82,98

MÉDIA MASCULINO/FEMININO (R$) 1.004,50 83,71

Valor Médio 
Unitário (R$)

Qtde. 
Anual

Valor Anual/ 
Empregado (R$)

Valor Mensal/ 
Empregado (R$)

Valor Médio 
Unitário (R$)

Qtde. 
Anual

Valor Anual/ 
Empregado (R$)

Valor Mensal/ 
Empregado (R$)
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EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA

Item Descrição Unidade Qtde/vigilante

1 Revólver calibre 38 Unid. 5,00 1,00 3.268,41 3.268,41

2 Coldre de couro axilar Unid. 20,00 10,00 92,60 926,00

3 Baleiro Unid. 20,00 10,00 12,90 129,00
4 Livro de ocorrências (um por local) Unid. 4,00 4,00 6,01 24,04
5 Lanterna recarregável Unid. 20,00 10,00 51,08 510,80
6 Colete Balístico nível mínimo de segurança II-A Unid. 10,00 5,00 976,00 4.880,00

Custo Total dos Equipamentos (R$) 9.738,25
Manutenção Mensal (R$) 48,69
Depreciação Mensal (R$) 34,49 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 83,18
Munição 13,25
Kit bastão 11,25
Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 107,68

MUNIÇÃO

Item Descrição Unidade Valor médio/ blister (R$)

1 Munição calibre 38 Blister c/10 5,00 31,80 13,25 Item alterado – Parecer ACAGE Nº 2078/2020
Total Munição (R$) 13,25

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS - LOCAL

Item Descrição Unid. Valor médio(R$)

1 Unid. 2 675,00 1.350,00

2 Unid. 2 675,00 1.350,00

Total anual 2.700,00
Valor por posto 11,25

Qtde/posto 
de 12x36h

Valor médio 
unitário (R$)

Valor total 
(R$)

Qtde anual/ 
vigilante

Total mensal/ 
vigilante (R$)

Quant./24 
meses Valor total (R$)

Kit bastão de ronda eletrônica com 6 (seis) buttons - 
Sealmox e Sinimbu

Kit bastão de ronda eletrônica com 10 (dez) buttons - 
Nova Sede e Fórum
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Tabela - Comparação preços TRE x Limites da Portaria SeGes/MP 17/05/2017

Valor Mínimo (R$) Valor Máximo (R$)

 Posto 12x36 Diurno                5,00       7.742,78       8.413,89                  38.713,90                  42.069,45 
 Posto 12x36 Noturno                5,00       8.736,68       9.494,54                  43.683,40                  47.472,70 

                 82.397,30                  89.542,15 
                 82.053,46 

Número de 
postos

Valor Limite 
– mínimo 

(R$/posto)

Valor Limite 
– máximo 
(R$/posto)

  TOTAL MENSAL PORTARIA (R$)  
  TOTAL MENSAL TRE (R$)  
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VALOR MENSAL DO POSTO - VIGILÂNCIA DIURNA 12 x 36 
Órgão (R$) ANO

Ministério Segurança Pública - AL 6.517,50 2018

8.111,74 2018

TCU/Alagoas 8.057,76 2019
Codevasf - Penedo/AL 7.669,56 2018
MÉDIA 7.589,14

VALOR MENSAL DO POSTO - VIGILÂNCIA NOTURNA 12 x 36
Órgão  (R$) ANO

9.820,20 2018

Ministério Segurança Pública - AL 7.639,00 2018
TCU/Alagoas 8.884,48 2019
Codevasf - Penedo/AL 8.712,67 2018
MÉDIA 8.764,09

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM 
ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM 
ALAGOAS
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RESUMO DE CUSTOS
MÃO DE OBRA

Serviços Turno Jornada

Vigilância Armada Diurno  12x36 h 3.903,41 7.806,82 2 5 39.034,09 468.409,03
Vigilância Armada Noturno  12x36 h 4.301,94 8.603,87 2 5 43.019,37 516.232,44
TOTAL MÃO DE OBRA (R$) 82.053,46 984.641,47

Valor Mensal/ 
Empregado (R$)

Valor Mensal/ 
Posto (R$)

Empregados/ 
Posto

Qtde. de 
Postos

Valor Mensal 
Total (R$)

Valor Anual 
(R$)
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Serviços Jornada Turno Adicional de Insalubridade
Vigilância Armada 44 h Diurno 0%

12x36 h Noturno 10%
20 h 20%

40%
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Item % Fundamento 

ANEXO V – MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

1. MÃO DE OBRA – REMUNERAÇÃO 

O valor do salário da(s) categoria(s) envolvida(s) na prestação dos serviços ora 
licitados foram definidos com base nos pisos salariais constantes na(s) Convenção(ões) 
Coletiva(s) de Trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas 
pertinentes, conforme tabelas abaixo: 

Categoria Convenção Coletiva Vigência Registro no MTE 
Dispositivo

 
(Cláusula) 

Valor (R$) 

 
 

Vigilância 01/01/2019 A 31/12/2019 AL000039/2019   Cláusula quarta 1.073,33 

(1) Adicional de Periculosidade – 30% do salário base - estabelecido conforme art. 1º da Lei 
12.740, de 8 de dezembro de 2012, que alterou o art. 193 da CLT, regulamentado pela 
portaria nº 1.885/MTE de 2 de dezembro de 2013. 

(2) Adicional de Produtividade – 6% do salário base – estabelecido conforme a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2019/2019, Cláusula terceira. 

(3) Adicional Noturno – 25% do salário base - estabelecido conforme a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2019/2019, Cláusula décima primeira. 

 
2. ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

Cálculos do Grupo A 

 

A.01 – SEGURIDADE SOCIAL 20,000% Art. 2°, § 3º, da Lei 11.457, de 16 de 
março de 2007. 

 

A.02    – FGTS   8,000% Art. 15, Lei nº 8.036/90 e Art. 7º, III, CF. 
 

 

A.03 – SESI/SESC 1,500% Art. 30, Lei 8.036, de 11 de maio de

 1990. 
  Art. 1º, caput, Decreto-Lei 6.246, de 

A.04 – SENAI/SENAC 1,000% 1944 (SENAI) e art. 4º, caput do 
Decreto-Lei 8.621, de 1946. (SENAC). 

  Art. 1°, I, 2 c/c art. 3°, ambos do 
A.05 – INCRA 0,200% Decreto-Lei 1.146, de 31 de dezembro 

de 1970. 
 

QUADRO DE SALÁRIOS 

Metodologia de Cálculo do Adicional Noturno 
Valor do Adicional Noturno (mensal) = {[7h x (7 dias x 4,345 semanas por mês) x Adicional 
Noturno por Hora] / 2}, 
Onde: 2 = número de vigilantes. 
Adicional Noturno (por hora) = {[(Salário Base + Adicional de Periculosidade + Adicionalde 
Produtividade) / 220 h] x (25%)} 
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A.06 – SEBRAE 0,600% Art. 8º, Lei 8.029, de 12 de abril de 
1990. 

A.07 – Salário Educação 2,500% Art. 3º, Inciso I, Decreto 87.043, de 22 
de março de 1982. 

 

A.08 – Riscos Ambientais do 
Trabalho – RAT x FAP 6,000% Cálculo abaixo 

 
 

 

Total 39,800% 
 

A.08 – Riscos Ambientais do Trabalho RAT X FAP: 
A.08 = RAT x FAP, em que: 
Vigilância Armada: 
RAT – 3% Atividades de Vigilância Armada – código 8011-1/01, todos do Anexo V do Decreto nº 
3.048/1999); 
FAP – 2,000 (Padrão). 
A.08 = RAT x FAP = 3 x 2,000 = 6,000% - Vigilância Armada. Encargos do Grupo A=39,800% 
Observação: A licitante deve preencher o item A.08 das planilhas de composição de custos e 
formação de preços com o valor de seu FAP, a ser comprovado no envio de sua proposta 
adequada ao lance vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê- 
lo. 

Cálculos do Grupo B 
Item % Memória de cálculo Fundamento 

B.01 – 13º Salário 8,333% [(1/12)x100] = 8,333% Art. 7º, VIII, CF/88 

B.02 – Férias 8,333% [(1/12]x100] = 8,333% Art. 7º, XVII, CF/88 

 
B.03 – Aviso prévio 1,944% 
trabalhado 

 

 
B.04 – Auxílio 1.660% 
Doença 

 
 

B.05 – Acidente de 0,041% 
trabalho 

[(100% / 30) x 7] / 12 = 
1,944% 

 

 
 
(1,66% - Parcer ACAGE 
2078/2020) 
 
 
{[(100% /30) x 15] / 12} x 
(nºCAT/População INSS 
CAT) = 0,099% -
Atualização Parecer 
ACAGE 2078/2020) 

Art. 7º, XXI, CF/88, 
477, 487 e ss. da 
CLT 

 
 

Art. 59 e ss. da Lei 
nº 8.213/91 

 
 

Art. 19 a 23 da Lei 
nº 8.213/91 

Item % Fundamento 
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B.06 – Faltas legais 0,822%  [(100% / 30) x 2,96] / 12  

  =0,822% - Parecer ACAGE 
                                                          2078/2020)

Art. 473 da CLT 

B.07 – Férias sobre 
licença maternidade 

0,039% 
[(8,333% x 1,416% x 4/12) 
x 100] = 0,039% 

Impacto do item 
férias sobre a 
licença 
maternidade 
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B.08 – Licença 
paternidade 

 

0,020% {[(100% /30) x 5] / 12} x 
1,416% = 0,020% 

 

Art. 7º, XIX, CF/88 e 
10, §1º, da ADCT 

 
 

Total 21,193% 

- Redução de 7 dias ou de 2h por dia para 100 % dos empregados. Percentual relativo a 
contrato de 12 (doze) meses. 

- Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 0,99% dos empregados. Esta taxa foi obtida 
pela proporção de acidentes de trabalho registrados, 549.405, conforme dados do Anuário 
Estatístico da Previdência Social – AEPS/2017, em relação a 55.300.000 de trabalhadores que 
fazem jus a emissão da CAT (trabalhadores com carteira assinada, sem carteira assinada e 
domésticas), conforme dados da PNAD 2017. 

- Parecer ACAGE nº 2078/2020 - Auxílio Doença - Sobre esta rubrica, o MANUAL DE 
ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA PLANLHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, 
publicado na página eletrônica do Comprasnet apresenta a previsão de ocorrência de 5,96 dias 
de afastamento no ano, baseado em entendimento do Tribunal de Contas da União, na forma a 
seguir: 

Auxílio Doença: o artigo 131, inciso III, da CLT, onera a empresa com até 15 
(quinze) ausências do empregado por motivo de acidente ou doença atestada 
pelo INSS. Esta parcela refere-se aos dias em que o empregado fica doente e 
a contratada deve providenciar sua substituição. Entendemos que deva ser 
adotado 5,96 dias, conforme consta do memorial de cálculo encaminhado 
pelo MP, devendo-se converter esses dias em mês e depois dividi-lo pelo 
número de meses no ano. (Acórdão 1753/2008 – Plenário TCU) Cálculo: 
(5,96/30)/12x100 = 1,66% 
 

- Faltas Legais – Parecr ACAGE nº 2078/2020 recomenda que seja utilizada a média de 2,96 
faltas por ano nessa rubrica, que corresponde ao percentual de 0,822%, conforme memória de 
cálculo: [(100% / 30) x 2,96] / 12 = 0,822%. 

- Estimativa de 1,416% (taxa de natalidade da população brasileira/IBGE) de empregadas 
usufruindo 4 meses de licença por ano. 

- Estimativa de 1,416% (taxa de natalidade da população brasileira/IBGE) dos empregados 
usufruindo 5 dias da licença por ano. 

Cálculos do Grupo C 

 

C.01 – Aviso prévio 0,417% 
indenizado 

 
 

C.02 – Indenização adicional 0,286% 

{[0,05x(1/12)]x100} = 
0,417% 

 
[1/12 x 3,4275%] 

= 0,286% 

Art. 7º, XXI, 
CF/88, 477, 
487 e ss. CLT 

Art. 9º da Lei 
nº 7.238, de 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

Item % Memória de cálculo Fundamento 
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1984 

C.03 – Indenização 40% FGTS 
(100%) 

 
C.04 – Indenização 10% FGTS 

3,200% (1x0,40x0,08x100) = 
3,200% 

 
(1x0,10x0,08x100) = 

Art. 18, §1º da 
Lei 8.036/90 

Art. 1º da Lei 

(100%) 0,800% 0,800% Complementar 
nº 110/01 

C.05 – Abono de Férias - 1/3 
constitucional 

C.06 – Abono de Férias - 1/3 

2,778% 
[(1/3)/12x100] = 

2,778% 
 

{[(1/3)/12]x0,02x(4/12) 

Art. 7º, XVII, 
CF/88 

 
Art. 7º, XVII, 

constitucional sobre licença 
maternidade 

0,013% x100]} = 0,013% CF/88 
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Total 6,408% 

- Estimativa de que 5% (cinco por cento) dos empregados serão substituídos durante um 
ano. 

- Estimativa de que 3,4275% dos empregados receberão indenização de acordo com a média 
nacional de 12 meses (abril 2015 - março 2016) da Taxa de Rotatividade por Nível Geográfico - 
M.T.E./CAGED. 

- Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados. 
  - Contribuição de 10% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados. 
C.02 – Indenização adicional - item excluído – Parecer ACAGE nº 2078/2020 
 

Cálculos do Grupo D 
D.01 – Encargos do Grupo A sobre os Encargos do Grupo B 
D.01 = 0,398 x 0,19359 = 7,705% - Vigilância Armada; 

Cálculos do Grupo E 

 
E.01 – Inc. do FGTS 
exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado. 

E.02 – FGTS sobre 
afastamento superior a 15 
dias por acidente de 

0,033% A.02 x C.01 = 
(0,08x0,00417)x100 = 
0,033% 

 
A.02 x B.05 = 

0,003% (0,08x0,051)x100 = 
0,003% 

Súmula nº 305 do 
TST 

 
 

Lei 8.036, de 
1990, art. 15, §5º 

 
 
 
 
 
 

E.02 - Estimativa de que 8% (oito por cento) dos empregados sofrem acidentes durante o ano, 
com ausência média de 30 dias durante o ano. O percentual do FGTS (8%) será aplicado 
somente sobre os 15 dias restantes do afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram 
calculados no item B.05. 

Cálculos do Grupo F 
F.01 – Encargos do Grupo A sobre salário maternidade 
F.01 = (Encargos Grupo A) x 4/12 x 2%, em que: 
Encargos do Grupo A = 0,3980; 
4/12 = período de 4 meses de licença em um ano; 
2% = Estimativa de que 2% dos empregados usufruirão da licença maternidade de 4 meses em 
um ano. 
F.01 = 0,39800x(4/12)x(2/100) = 0,265% para os postos de Vigilância Armada. 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

Item % Memória de cálculo Fundamento 

trabalho.  

E.03 – FGTS sobre abono  A.02 x C.05 = Lei 8.036, de 
de Férias - 1/3 
constitucional. 

0,222% (0,08x0,02778)x100 = 1990, art. 15, §5º 
0,222% 

Total 0,259%  
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Total Encargos Sociais 
 Item Encargo (%) 

TOTAL - GRUPO A  39,800% 

TOTAL - GRUPO B  21,193% 

TOTAL - GRUPO C  6,408% 

TOTAL - GRUPO D  8,435% 

TOTAL - GRUPO E  0,259% 

TOTAL - GRUPO F  0,265% 
 

 

3. INSUMOS: 

Uniformes: Os valores dos uniformes foram baseados em pesquisas de mercado. 

Munição: Os valores das munições foram baseados em pesquisas de mercado. 

Vale refeição: O valor do vale refeição foi calculado de acordo com a convenção 
coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas 
envolvidas na prestação dos serviços ora licitados. 

 

 

 
Onde: 22 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados no mês. 
Onde: 15 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados com escala 

  de 12x36 no mês.  
Obs.: O parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Segunda da CCT determina que 80% da despesa 
com vale refeição deve ser custeado pela empresa e 20% pelo empregado. 

Vale transporte: O vale transporte foi baseado no preço da passagem, trajeto deida 
e volta residência/unidade do TRE-AL. 

 
Dedução legal do vale transporte: O valor da dedução do vale transporte está de 

acordo com o art. 4º, parágrafo único da Lei 7.418, de 16 de dezembro de 1985 (desconto 
máximo de 6% do salário-base). 

Manutenção de Equipamentos: O valor do insumo Manutenção de Equipamentos foi 
obtido adotando-se a metodologia das Tabelas de Composições de Preços para Orçamentação, 
publicação da Editora Pini, para equipamentos de pequeno porte (aproximadamente 1,5HP), com 
utilização, em média, de 83h/mês, em conjunto com o Manual de Custos Rodoviários do DNIT, 
Volume 1, de 2003: 

M= k x 83 x V0/VU, onde: 
M = custo de manutenção mensal 
K = 0,6 (conforme adotado pelo Sicro2 /DNIT – Manual de Custos Rodoviários – 

Volume 1, página 83); 
VU = Vida Útil = 10.000 horas 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 76,360% 

Vale refeição = valor diário x 22 

Vale refeição (12x36h) = valor diário x 15 

Vale transporte (12x36h) = 365/12/2xVTx2 
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V0 = Valor de aquisição do equipamento 
Assim: 
Manutenção Mensal = Valor total dos equipamentos (ANEXO IV)x0,5% a.m.; 

Depreciação de Equipamentos: Para o cálculo do insumo Depreciação de 
Equipamentos, adotou-se vida útil de 20 anos e valor residual de 15%, com base no Manual de 
Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, suas Autarquias e 
Fundações, elaborado pela Secretaria do tesouro Nacional -STN Assim: 

Depreciação Mensal = [Valor total dos equipamentos x (1,00-0,15)]/(12x20); 

Prêmio mensal: R$ 25,00 (vinte e cinco reais), estabelecido conforme a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2018/2018, Cláusula décima primeira, Parágrafo Primeiro. 

 
Adicional de Assiduidade – R$ 8,62 (oito reais e sessenta e dois centavos) – estabelecido 

conforme a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019, Cláusula décima quinta. 

 
4. Intrajornada: (para escala 12x36h) 

Intrajornada: O intervalo intrajornada poderá ser reduzido na CCT para no mínimo 
30 minutos. Se a CCT não dispuser, o intervalo da intrajornada será de 1 hora. 

 
Observação: A licitante deve preencher o item intrajornada com o valor do custo por ela 
apurado, para a indenização do profissional. 

5. LUCRO E DESPESAS INDIRETAS E TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

Lucro e Despesas Indiretas – LDI: 

Para fins de estimativa da CONTRATANTE, em Lucro e Despesas Indiretas - LDI, foram 
consideradas as despesas administrativas e operacionais (5%) e a margem de lucro (10%). 

Obs.: Eventuais custos não previstos expressamente na memória de cálculo devem 
ser cobertos pelo LDI (Lucro e Despesas Indiretas). 

Tributação sobre Faturamento 

Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributação de 
Lucro PRESUMIDO. A licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha com 
base no regime de tributação ao qual estará submetida durante a execução docontrato. 

Intrajornada = ((valor total de remuneração)/220)x meia ou uma horax7x4,345/2*1,6 
Onde: 2 = número de empregados de um posto. 

Metodologia de Cálculo do Adicional Assiduidade 
Valor fixo estabelecido pela convenção = R$ 103,43 (recebido quando da concessão das 
férias, caso o empregado não tenha faltado sem justificativa) 
Valor mensal = R$ 103,43 / 12 meses = R$ 8,62 
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Vigilância Armada 

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

Jornada 12x36 h 

Turno 
Salário Mínimo local (R$) 

 
Salário base 

Adicional de Periculosidade  
% 

periculosidade 

 
30% 

Adicional Noturno 
Adicional de Produtividade 6% 

 
 

 GRUPO A - ENCARGOS  
A.01 SEGURIDADE SOCIAL 
A.02 FGTS 
A.03 SESI/SESC 
A.04 SENAI/SENAC 
A.05 INCRA 
A.06 SEBRAE 
A.07 Salário Educação 
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 

 

 TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS  
 GRUPO B  
B.01 13º Salário 
B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
B.04 Auxílio Doença 
B.05 Acidente de Trabalho 
B.06 Faltas Legais 
B.07 Férias sobre Licença Maternidade 

 B.08 Licença Paternidade  
 TOTAL - GRUPO B  
 GRUPO C  
C.01 Aviso Prévio Indenizado 
C.02 Indenização Adicional 
C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 
40% do FGTS) 

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
(R$) 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 
C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição 
de 10% do FGTS) 
C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 
maternidade 

 

TOTAL - GRUPO C 
GRUPO D 

 

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 

TOTAL - GRUPO D 
GRUPO E 

 

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 
afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 
trabalho 
E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 
TOTAL - GRUPO E 
GRUPO F 

 

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 
constantes da base de cálculo referente ao salário 
maternidade 

 

TOTAL - GRUPO F 

 
 

 

Uniforme 
Auxílio alimentação 
Vale transporte 
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 
Manutenção e depreciação de equipamentos 
Adicional de Assiduidade 
Prêmio mensal 

 
 

Intrajornada 

 
 

Vigilância Armada 

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 

TOTAL - INSUMOS (R$) 

TOTAL INTRAJORNADA (R$) 

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 

III - INSUMOS 

IV - INTRAJORNADA 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

 

 

Despesas Administrativas/Operacionais 
 Lucro  

 
 

ISS 
COFINS 
PIS 

 
 

Quantidade de empregados no posto 

 
 

PLANILHA DE PREÇOS DE UNIFORMES 
VIGILÂNCIA ARMADA 

FEMININO 

Item Peça Valor Médio 
Unitário (R$) 

Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ 
Empregado (R$) 

Valor Mensal/ 
Empregado (R$) 

 

1 Jaqueta 2 

2 Calça 4 

3 Camisa 8 

4 Fiel duplo 1 

5 Cinto 2 

6 Meias 4 

7 Sapato 2 

8 Capa de chuva 1 

9 Crachá 1 
 

 

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 

TOTAL FEMININO (R$) 

Vigilância Armada 

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + 
INTRAJORNADA (R$) 

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
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Manutenção Mensal (R$) 

 

VIGILÂNCIA ARMADA 

MASCULINO 

Item Peça Valor Médio 
Unitário (R$) 

Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ 
Empregado (R$) 

Valor Mensal/ 
Empregado (R$) 

 

1 Jaqueta 2 

2 Calça 4 

3 Camisa 8 

4 Fiel duplo 1 

5 Cinto masculino 2 

6 Meias 4 

7 Sapato 2 

8 Capa de chuva 1 
9 Crachá 1 

TOTAL MASCULINO (R$) 

MÉDIA MASCULINO/FEMININO (R$) 

 

PLANILHA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS 
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

 

Item 

 

Descrição 

Valor 

Unidade  Qtde./posto  médio 
de 12h                 unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

 

1 Revólver calibre 38 Unid. 1,00  

2 Coldre de couro axilar Unid. 20,00  
3 Baleiro Unid. 20,00  
4 Livro de ocorrências (por local) Unid. 4,00  
5 Lanterna recarregável Unid. 20,00  
6 Colete Balístico - nível mínimo II-A Unid. 10,00  

 
Manutenção Mensal (R$) 
Depreciação Mensal (R$) 

 

Custo Total dos Equipamentos (R$) 

Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 
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MUNIÇÃO 

 
Item 

 
Descrição 

Qtde. 
Unidade anual/ 

vigilante 

 Valor Total 
médio/ mensal/ 
blister vigilante 

(R$) (R$) 

1 Munição calibre 38 
Blister 
c/10 5,00  

 

 
 

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS 
MÃO DE OBRA 

 

Serviços 

 

Turno Jornada 

Valor 
Mensal/ 

Empregado 
(R$) 

 

Empregados/Posto 
Qtde. Valor 

de Mensal  
Valor 

Postos   Total (R$) Anual (R$) 

Vigilância 
Armada 
Vigilância 
Armada 

Diurno 
12x36 2 5 

h 
Noturno 

12x36 
2 5 

h 

 

Total Munição (R$) 

TOTAL MÃO DE OBRA (R$) 

Anexo V - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PARECER 2176 (0813708)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 994



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

 

DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2020.
À
SLC
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0813621,

encaminho Termo de Referência (consolidado - 0813670) e
seus anexos, a saber:

ANEXO I -  Instrumento de Medição de Resultados - (0813677);

ANEXO II -  Mapa de Riscos - (0813680);

ANEXO III - Uniformes e Equipamentos (0813680);

ANEXO IV - Planilhas de Composição de Custos (0813703);

ANEXO V - Memória de Cálculo para Composição dos Custos
(0813708).

 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 21/11/2020, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0813711 e o código CRC B78DD9EA.

0001437-74.2020.6.02.8000 0813711v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2020.
Tendo em vista o atual estágio de tramitação dos

presentes autos, solicito à COFIN cancelar o Pré-empenho de
evento 0772961.

Seguem os autos à Unidade Gestora, para ciência e
eventual pronunciamento.

Solicito que os créditos liberados sejam
direcionados à reserva de crédito do PA 0009484-
37.2020.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/12/2020, às 19:25, 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
0821140 e o código CRC C97BA2E4.

0001437-74.2020.6.02.8000 0821140v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho SAD (0821140).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/12/2020, às 19:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821154 e o código CRC 0559B6FF.

0001437-74.2020.6.02.8000 0821154v1

Despacho COFIN 0821154         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 997



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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2020.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Retorno os autos informando que já foi emitida a

reserva de crédito nos autos SEI 0009484-37.2020.6.02.8000,
evento (0821808).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 03/12/2020, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821816 e o código CRC 3FBC64E8.
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DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2020.
À SAD
Para ciência do despacho SGO (0821816).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/12/2020, às 15:51, 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
0822036 e o código CRC CCC90A5A.

0001437-74.2020.6.02.8000 0822036v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2020.
À SLC para continuidade do procedimento,

notadamente, a confecção da minuta do edital e seus anexos;
após, o envio dela à Assessoria Jurídica da Direção-geral para
análise e demais orientações que entender necessárias, na
forma do Parágrafo Único, do art. 38 da Lei Nº 8.666/93 e
alterações.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/12/2020, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0822160 e o código CRC 8D0EAAD4.

0001437-74.2020.6.02.8000 0822160v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200 
  
PROCESSO Nº 0001437-74.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância 
armada, tudo de acordo com requisição promovida pela Coordenadoria de Infraestrutura 
desta Corte. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 

de 06 de outubro de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei nº 7.102/1983, a Portaria nº 3.233/2012 da  Direção Geral do 
Departamento de Polícia Federal, a Portaria nº 213/2017 da Secretaria de Gestão do 
Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão,  as Leis Complementares nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, as Instruções Normativas 
SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 
19 de janeiro de 2010, a  Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de 
janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria 
nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do 
Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF 
(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito 
da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis 
localizados no município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o 
fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários 
à execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste 
edital e seus anexos.  
 
2 – DA VIGÊNCIA 

 
2.1.  A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data da 
sua assinatura, , com eficácia legal com a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme contido no art. 
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4. Não será admitida nesta Licitação a participação de cooperativa. 

 

3.5.  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;  
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

36..  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 
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4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
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6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas 

apenas duas casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes nos anexos deste Edital;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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. 
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7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços, 
considerando o quantitativo total  dos serviços e o  período de vigência de 
12 (doze) 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. 

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. 
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7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 
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7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 
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8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo para a contratação o valor global de R$ 984.641,47 (novecentos e 
oitenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete 
centavos), e que de modo algum vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 
8.3.1., estão disponíveis no Anexo IV.  
 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do serviço ofertado, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme 

modelos constantes nos Anexos II-A a II-C deverão ser enviados quando 

solicitados pelo pregoeiro. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
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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.  O licitante deverá encaminhar pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, Declaração, com fundamento 
no Acórdão TCU n. 950/2007 – Plenário, de 23/05/07, publicado no DOU de 28/05/2007, de 
que não incluiu percentuais ou  itens na planilha de custos e formação de preços ou em 
sua proposta comercial objetivando o ressarcimento de supostos gastos com os impostos 
diretos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido); 
 
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; 

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. 
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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. 

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, 
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exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

 
g) Documento de Autorização de Funcionamento da empresa na atividade 
objeto desta licitação em plena validade (vide Portaria nº 3.233/2012 – DG/DPF);  

h)  Documento de Revisão de Autorização de Funcionamento em conformidade 
com a Portaria nº 3.233/2012. 

 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

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. 
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-

los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: Comprovação de aptidão para a prestação dos 
serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 
desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  
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9.10.3.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito 
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 
contrato social vigente. 

9.10.3.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 
10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.  

9.10.3.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo 
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços 
executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para 
fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 
5/2017.  
 
9.10.3.4 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3(três) 
anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de 
períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3(três) anos serem 
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 
5/2017.  

9.10.3.5 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A 
da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

9.10.3.6 O licitante deverá comprovar  que tenha executado contrato com  
número de postos equivalente ao ora licitado, conforme a alínea  c2 do 
item 10.6 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

9.10.3.7 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será 
aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia 
ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado, 
nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

 

 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez 
Corrente - LC, e Solvência Geral - SG superiores a 1 (um); 

b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o 
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício 
social; 
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c) comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 
proposta; 

d) declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos 
assumidos, conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017 
SEGES/MP, de que um doze avos dos contratos firmados com a 
Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 
apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante 
que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "c", observados os 
seguintes requisitos: 

d.1) a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do 
Resultado do Exercício - DRE, relativa ao último exercício social; e 

d.2) caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada 
na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE apresentada seja 
superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante 
deverá apresentar justificativas; 

e) certidão negativa de feitos de falência, recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos serviços ofertados; 

d) conter o valor unitário mensal  e anual dos postos diurno e noturno, bem 

como o  valor global da contratação; 
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e) Planilhas de Custos e Formação dos Preços, a serem preenchidas 

conforme modelos constantes nos Anexos I—D; 

f) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença 
normativa que rege a categoria profissional que executará o serviço, 
bem como a respectiva data base e vigência, conforme Código 
Brasileiro de Ocupações – CBO. 

10.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do 
recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, 
SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 
13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão 
cotar esses itens, sob pena de desclassificação. 

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. 
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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 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor e prazo de pagamento, em conformidade com este edital.  
 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0822327)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1019



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

20 

 

15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contrtual, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  
 

16.1. Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de 
obrigações trabalhistas nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 05/2017 e  
do respectivo Caderno de Logística editado pelo Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 

16.2. As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento dos 
encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas do 
valor mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária 
oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 

16.3.  A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante autorização 
do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

16.4.  O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 
valores das seguintes previsões: 

a) 13º (décimo terceiro) salário; 

b) férias e um terço constitucional de férias; 

c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

d) impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

16.5.  O Contratante firmará/manterá acordo de cooperação com 
instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito 
vinculada; 

16.6.   A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o 
Contratante e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

a)  Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária oficial, de 
abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no nome da 
empresa; 

b) Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, 
de termo específico da instituição financeira oficial que permita o Contratante ter 
acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à 
autorização da Administração. 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0822327)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1020



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

21 

 

16.7.  O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da 
poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior 
rentabilidade. 

16.8.  Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 
mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser 
pago diretamente à empresa; 

16.9.  Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles 
previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP. 

16.10.  Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização 
para a criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 05/2017-
SEGES/MP. 

16.11. A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para 
utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações 
trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes 
condições: 

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 
devidos; 
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando dos 
gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 
c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, 
quando da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 
d) ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 
e) o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, 
por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários relativos ao serviço contratado. 

16.12.  Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o 
pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a 
vigência do Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos 
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 
vencimento. 

16.13.  O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 
indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, 
encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de 
cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da 
empresa. 

16.14.  A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar 
que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente  dos 
trabalhadores favorecidos. 

16.15.  A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo 
de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das 
obrigações trabalhistas. 
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16.16.  O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 
Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da 
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

17.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do 
contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor anual da 
contratação, a CONTRATADA que: 

a)  apresentar documentação falsa; 
b) fraudar a execução do contrato; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
d) cometer fraude fiscal; ou 
e) fizer declaração falsa. 

17.1.1. Para os fins da alínea “c”, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os 
descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/1993. 

17.2.  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, 
de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de 
falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, 
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou 
juntamente com as multas definidas nos itens e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as 
seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por prazo não 
superior a dois anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior; ou 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

17.3. .Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 
CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) 
dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 
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b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

17.4.  No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá ser 
sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato. 

17.5.  Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a 
CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 12, 
respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e alcançar o total de 
20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação será reiniciada a cada 
renovação de contrato. 

17.6. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a 
CONTRATADA: 

a). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) 
dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5 
(cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

17.7. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e 
o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte por 
cento) do valor anual do contrato. 

17.8.  Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a 
CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) 
dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7 
(sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

17.9.  No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e 
o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por 
cento) do valor anual do contrato. 

17.10.  O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela 
Administração, nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou 
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em 
legislação específica. 

17.11.  Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração 
aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

  

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 
CORRESPONDÊNCIA 
% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 
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4 5 3% 

5 8 4% 

6 10 5% 

  

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir a presença de empregado não 
uniformizado ou com uniforme manchado, 
sujo, mal apresentado e/ou 
sem crachá. 

1 
Por empregado e 
por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação para a 
execução dos serviços 

1 
Por empregado e 
por dia 

3 

Executar serviço incompleto, de baixa 
qualidade, paliativo, substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de  
providenciar recomposição  omplementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação falsa de serviço ou 
substituir material ou equipamento licitado 
por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo por motivo 
de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais. 

5 Por dia e por posto 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa 
ou dolo de seus agentes. 

3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da  CONTRATANTE 
para fins diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado 
pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar ou que cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências da CONTRATANTE 
quaisquer equipamentos ou materiais, 
previstos em contrato, sem autorização 
prévia do responsável. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

11 
Retirar empregados ou encarregados do 
serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 
por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 
Registrar e controlar, diariamente, 
a assiduidade e a pontualidade de 
seu pessoal. 

1 
Por empregado e 
por dia 

13 
Substituir empregado que tenha 
conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

1 
Por empregado e 
por dia 
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14 
Manter a documentação de 
habilitação atualizada. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

15 
Cumprir horário estabelecido pelo 
contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 
Por dia de 
ocorrência e por 
posto 

16 
Cumprir determinação da 
FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 

1 Por ocorrência 

17 
Cumprir determinação formal ou 
instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO 

2 Por ocorrência 

18 
Efetuar a reposição de empregados 
faltosos. 

2 
Por empregado e 
ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de salários, 
vales transporte, vales refeição, 
seguros, encargos fiscais e sociais, 
como recolhimentos das 
contribuições sociais da Previdência 
Social ou do FGTS, bem como arcar 
com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à 
execução do contrato nas datas 
avençadas. 

6 

Por mês de 
ocorrência do não 
pagamento de 
quaisquer dos 
benefícios 

20 
Entregar o uniforme aos 
empregados na periodicidade 
definida no edital. 

1 
Por empregado e 
por dia de atraso 

21 
Manter sede, filial ou escritório de 
atendimento na cidade local de 
prestação dos serviços. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

22 

Apresentar, quando solicitado, 
documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária e outros documentos 
necessários à comprovação do 
cumprimento dos demais encargos 
trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 
por dia 

23 

Creditar os salários nas contas 
bancárias dos empregados, em 
agências localizadas na cidade local 
da prestação dos serviços ou em 
outro definido pela Administração. 

1 
Por ocorrência e 
por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso ou 
incompleta a documentação 
exigida na Cláusula Nona - DA 
FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
FISCAL, TRABALHISTA E  
PREVIDENCIÁRIA deste contrato. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

25 
Entregar ou entregar com atraso os 
esclarecimentos formais solicitados 

2 
Por ocorrência e 
por dia 
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para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a 
análise da documentação exigida 
por força do contrato. 

26 
Manter em estoque equipamentos 
discriminados em contrato, para 
uso diário. 

2 
Por item e por dia 
de 
indisponibilidade 

27 

Impor penalidades, em no máximo 
15 (quinze) dias da ocorrência, aos 
empregados que se negarem a 
utilizar os equipamentos 
adequadamente. 

2 
Por empregado e 
por ocorrência 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do 
contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente 
notificada pela unidade 
fiscalizadora 

3 
Por item e por 
ocorrência 

29 

Substituir os equipamentos que 
apresentarem defeitos e/ou 
apresentarem rendimento 
insatisfatório em até 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas da 
comunicação da CONTRATANTE. 

2 
Por equipamento e 
dia de atraso 

30 

Cumprir pontos da política de 
sustentabilidade do TRE-AL 
(principalmente separação de 
resíduos, reciclagem e economia de 
água/energia). 

3 
P o r ocorrência 
apontada 

31 
A tender normas sobre saúde, 
higiene e segurança do trabalho. 

6 
P o r ocorrência 
apontada 

17.12.  O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 
CONTRATADA: 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 
multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

b) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial. 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida 
ativa. 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 
solicitação da CONTRATANTE. 

17.13.  O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais 
previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da 
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Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 8.666, de 
1993. 

17.14. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.15.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a execução, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.16.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.17.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.18.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.19.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
17.20.  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. 

 
17.20.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.21.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis 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. 
 
17.22.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  
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18.1. As disposições relativas ao pagamento encontram-se discriminadas 
na Minuta Contratual, inserida no Anexo III deste Edital. 

 
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 (Pleitos 
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.37 (Locação de Mão de Obra). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 
  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 
   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
22.1. Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante 
de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
anual atualizado do Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de 
pagamento dos empregados da Contratada que venham a participar da execução dos 
serviços contratados, nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 
 

22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor 
da garantia prestada. 

 

22.2.  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do Contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
honradas pela Contratada. 
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22.3. Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem 
expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 22.2 acima. 

22.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 
Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

22.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração 
a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666/1993. 

 

22.6. Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 
cumpriu todas as cláusulas do Contrato; 

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração 
não comunique a ocorrência de sinistros. 

 
22.7. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Instrumento de Medição de Resultados; 
ANEXO I-B – Mapa de Riscos Para  contrato de Vigilância; 
ANEXO I-C – Insumos Diversos; 
ANEXO I-D – Planilha de Custos e Formação de Preços; 
ANEXO I- E – Memória de Cálculo; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO III - Minuta de contrato; 
ANEXO IV –Planilhas preenchidas com Valor Estimado; 
ANEXO V – Código de Ética 
 

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

Maceió/AL, xx de xxx de 2020. 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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               ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONSOLIDAÇÃO - SEGEC 

  

1. DO OBJETO 

  

1.1 Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço 

continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis localizados no 

município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o 

fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos 

necessários à execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos 

estabelecidos nos anexos deste documento. 

1.2 Para o contratante dos serviços, deve existir a racionalização dos 

recursos de segurança, com eventuais economias financeiras, muitas vezes 

permitindo que, com um número reduzido de homens, seja garantido um nível 

satisfatório de segurança. 

  

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

  

2.1 A contratação de empresa especializada para prestação dos 

serviços de vigilância patrimonial armada, por meio, inclusive, de rondas internas 

utilizando bastão de rondas, para os imóveis sob responsabilidade do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas  (TRE/AL), sediados no município de Maceió/AL, visa 

resguardar a integridade do patrimônio institucional e humano desse órgão, 

buscando não só evitar a depredação, a violação, a evasão e a apropriação indébita 

dos bens públicos, como também assegurar a incolumidade de autoridades, de seus 

servidores e público usuário. 

  

3. LEGISLAÇÃO E NORMAS 

  

● a Lei nº 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências; 

● o Decreto nº 10.024, que regulamenta a Lei nº 10.520/2002; 
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● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública; 

● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública; 

● a Lei nº 7.102/1983, que dispõe sobre segurança para 

estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento 

das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de 

valores, e dá outras providências; 

● a Portaria DPF nº 3.233/2012, que dispõe sobre as normas 

relacionadas às atividades de Segurança Privada; 

● a Portaria SEGES/MP nº 213/2017, que dispõe sobre os valores 

limites para contratação de serviços de vigilância e de limpeza e conservação pelos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg); 

● o Caderno Técnico, elaborado pela elaborado pela Secretaria de 

Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), 

apresentando Estudo sobre a Composição dos Custos do Valores Limites para os 

Serviços de Vigilância; 

● a Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017 e seus anexos, que 

dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o 

regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional; 

● o Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão 

(SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), sobre 

Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial; e 

● a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com registro no MTE sob 

número AL000039/2019, celebrada entre o Sindicato das Empresas de Segurança e 

Vigilância do Estado de Alagoas e o Sindicato dos Empregados de Empresas de 

Segurança e Vigilância do Estado de Alagoas. 

  

4. DETALHAMENTO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO 

  

4.1 Do quantitativo de Postos  

  

-  01 (um) posto de vigilância armada diurna e 01 (um) posto de vigilância armada 

noturna para os imóveis onde funcionam o Fórum Eleitoral de Maceió e Galpão de 
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Urnas, a antiga sede do Tribunal (Praça Sinimbu), atualmente em reforma, bem como 

para os três galpões (interligados) utilizados pelas Seções de Almoxarifado e 

Patrimônio, desde que seja utilizado bastão controlador de ronda com software de 

instalação e gerenciamento compatível Sistema Operacional Windows e incluso 10 

bótons, para comprovação efetiva da realização das rondas, 01 (um) bastão para 

cada unidade; 

- pelo menos 02 (dois) postos de vigilância armada diurna e 02 (dois) posto de 

vigilância armada noturna para o Edifício Arnon de Mello, atual sede do TRE/AL, 

em razão do grande número de autoridades que ali transitam, bem como considerando 

o termo de convênio firmado entre o Banco do Brasil e este Regional, devendo, 

ainda, considerar o estacionamento anexo e a necessidade de utilização de bastão 

controlador de ronda com software de instalação e gerenciamento compatível Sistema 

Operacional Windows e incluso 10 bótons, para comprovação efetiva da realização 

das rondas, 01 (um) bastão. 

  

4.2 Da frequência e periodicidade  

  

4.2.1  É de suma importância manter os imóveis abaixo relacionados sob vigilância 

privada, ininterruptamente, 24h (vinte e quatro horas) por dia, diariamente, inclusive 

nos finais de semana e feriados; 

4.2.2 Os postos de serviço a serem preenchidos por vigilante, funcionarão todos os 

dias da semana (de segunda a domingo), cobrindo às 24h (vinte e quatro) horas do 

dia, no regime noturno de 12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de 

descanso) e regime diurno de 12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis horas 

de descanso).  

  

4.3 Da Localização dos Postos, da Escala e dos Horários de Execução do Serviço 

Quadro 1 - Local: Antiga Sede (Praça Visconde de Sinimbu) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do Serviço Escala de Trabalho 
Horário do 

Turno 

Quantidade de 

Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 07h00 

às 19h00 
01 02 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 19h00 

às 07h00 
01 02 
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Quadro 2 - Local: Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro e Galpão de Urnas (Av. Fernandes Lima - Farol) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do Serviço Escala de Trabalho 
Horário do 

Turno 

Quantidade de 

Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 07h00 

às 19h00 
01 02 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 19h00 

às 07h00 
01 02 

  

Quadro 3 - Local: Galpões do Almoxarifado e Patrimônio (Av. Menino Marcelo - Serraria) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do Serviço Escala de Trabalho 
Horário do 

Turno 

Quantidade de 

Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 07h00 

às 19h00 
01 02 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 19h00 

às 07h00 
01 02 

  

Quadro 4 - Local: Edifício Arnon de Mello (Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do Serviço Escala de Trabalho 
Horário do 

Turno 

Quantidade de 

Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 07h00 

às 19h00 
02 04 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 19h00 

às 07h00 
02 04 

  

4.4 Da metodologia de prestação do serviço nos postos  

  

4.4.1 Em decorrência do tamanho da área a ser protegida, e/ou por 

razões de especificações nas atividades de segurança, é necessário que o vigilante 

saia circulando pela área, fazendo inspeções e averiguações, com objetivos de 

manutenção do grau de segurança, determinado no plano de segurança. 

4.4.2 Esta atividade é denominada de ronda da vigilância. O conceito 

da ronda está baseado na capacidade que os recursos humanos têm de poderem se 

movimentar, e constitui-se uma atividade operacional, pela qual os vigilantes da 

segurança patrimonial, circulam pelas áreas e instalações físicas, numa rotina de 

fiscalização e de inspeções periódicas. 
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4.4.3 Uma vez definida a utilização do sistema de ronda dos 

vigilantes, o ponto de partida para a implantação desse sistema, é a definição dos 

trajetos a serem percorridos pelos vigilantes. 

4.4.4 Em seguida, devem ser distribuídos os pontos de controle para a 

fiscalização e inspeção, após então devem ser definidos os eventos a serem 

monitorados durante o percurso e nos pontos de controle. 

4.4.5 Finalmente, o homem de segurança deverá tomar conhecimento 

dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem seguidos, nas suas rotinas de 

averiguações e inspeções no percurso de ronda (ex. o que fazer quando se deparar 

com uma situação anômala). 

4.4.6 Nos pontos estabelecidos para a passagem dos vigilantes e 

realização das verificações e inspeções, ao longo dos percursos de ronda, além de 

marcar presença e observar, os vigilantes devem colher informações sobre eventos 

anormais, eventos suspeitos e em desconformidades com os padrões de 

funcionamento dos locais. 

4.4.7 A implantação de postos de vigilância com ronda, permite que o 

vigilante aumente a abrangência de sua atuação, garantindo assim a segurança de uma 

maior área nas instalações físicas que ele esta alocado para proteger. 

  

4.5 Utilização dos sistema de rondas 

  

4.5.1 Para utilização do sistema de ronda, deve ser especificado o 

processo administrativo deste. 

4.5.2 O ponto de partida para a implantação desse sistema, é a 

definição dos trajetos a serem percorridos pelos vigilantes. Em seguida, devem ser 

distribuídos os pontos de controle, onde serão instalados os buttons, para a 

fiscalização e inspeção, após então devem ser definidos os eventos a serem 

monitorados durante o percurso e nos pontos de controle. 

4.5.3 Finalmente, o homem de segurança deverá tomar conhecimento 

dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem seguidos, nas suas rotinas de 

averiguações e inspeções no percurso de ronda. 

  

4.6 Das atribuições do vigilante  

  

4.6.1 São atribuições do vigilante: 
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I. Vigiar as dependências de propriedade da contratante, com a finalidade 

de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e 

munições e outras irregularidades; 

II. Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento 

das leis e regulamentos; 

III. Recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de 

acesso livre e restrito, identificando-as, averiguando pretensões, e, se 

necessário, prestando informações ao público que estiver entrando ou 

saindo das dependências da contratante; 

IV. Fiscalizar as pessoas e cargas que ingressam e saem das 

dependências da contratante, bem como o patrimônio dessa; 

V. Escoltar pessoas e mercadorias, se necessário, dentro do local de 

prestação do serviço; 

VI.Controlar objetos e cargas; 

VII. Vigiar parques e reservas florestais, se pertencentes à contratante, 

combatendo inclusive focos de incêndio; 

VIII. Vigiar presos, se estiverem nas áreas de domínio da contratante; 

IX. Comunicar-se, de forma discreta, via rádio HT ou telefone; 

X. Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável 

pelo posto, qualquer anormalidade verificada, inclusive de 

ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias; 

XI. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do 

posto, adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida 

da Administração, bem como as que entenderem oportunas; 

XII. Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente 

autorizadas e identificadas com crachá, abordando somente aquelas que 

não estejam identificadas ou apresentem atitude suspeita; 

XIII. Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, 

identificando o motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de 

pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área interna 

da instalação, mantendo sempre os portões fechados; 

XIV. Controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas e de veículos 

após o término de cada expediente de trabalho (fora do horário de 

funcionamento das unidades), anotando situações fora da normalidade, 
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adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida da 

contratante, bem como as que entenderem oportunas; 

XV. Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o posto, 

quando da rendição, todas as orientações recebidas e em vigor, bem 

como eventual anomalia observada nas instalações e suas imediações; 

XVI.Comunicar à contratante todos os acontecimentos entendidos como 

irregulares e que possa vir a representar risco para o patrimônio do 

Tribunal, inclusive aqueles de ordem funcional, para que se adote as 

providências de regularização necessárias; 

XVII. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem 

policial dentro das instalações da Administração, facilitando a atuação 

daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual 

acontecimento; 

XVIII. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às 

instalações, sem que estes estejam devida e previamente autorizados pela 

Administração; 

XIX. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e 

imediações, que implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das 

instalações; 

XX. Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o 

fato à Administração no caso de desobediência; 

XXI. Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao 

local, de bens de servidores, de empregados ou de terceiros; 

XXII. Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida da 

Administração verificando as dependências das instalações, adotando os 

cuidados e providências necessários para o perfeito desempenho das 

funções e manutenção da tranqüilidade; 

XXIII. Assumir diariamente o posto, devidamente uniformizado, 

barbeado, de cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal 

adequada; 

XXIV. Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres, 

principalmente para atender a chamados ou cumprir tarefas solicitadas 

por terceiros não autorizados; e 

XXV. Registrar e controlar, juntamente com a Administração, 

diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 

ocorrências do posto onde estiver prestando seus serviços. Ademais, 
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visando à adequada consecução da atividade de vigilância, esta 

Administração entende que os funcionários alocados pela contratada 

deverão: 

a) Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da 

Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos 

responsáveis pela administração da instalação e outros de interesse, 

indicados para o melhor desempenho das atividades; 

b) Zelar, pela apresentação pessoal, mantendo as unhas e cabelos limpos 

e aparados, sapatos e coturnos engraxados, uniforme limpo e bem 

apresentável, barbear-se diariamente, apresentar-se com os cabelos curtos 

ou presos, usar maquiagem suave e jóias discretas; 

c) Apresentar postura atenta e impecável, o que significa não se encostar 

a paredes e pontos de apoio, evitar manter as mãos nos bolsos, bem como 

permanecer de costas para o público; 

d) Responsabilizar-se pela manutenção, em boas condições de uso, dos 

móveis e equipamentos, em especial os de proteção contra incêndio, 

instalados no seu posto de serviço/guarita; 

e) Zelar pela ordem, segurança e limpeza do seu local de trabalho; 

f) Obedecer às normas internas deste Tribunal; 

g) Registrar diariamente a sua frequência, através de ponto eletrônico; 

h) Permanecer nos seus postos, não devendo se afastar de seus afazeres, 

principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por 

terceiros que não sua chefia (e/ou preposto), exceto para realizar as 

rondas noturnas, periódicas e programadas; 

i) Ao efetuar as rondas noturnas, nos horários estabelecidos pela 

Administração contratante, verificar todas as áreas internas e externas aos 

prédios, como vias de acesso, garagens e pátios, 

j) Efetuar, mediante anuência do “revistado”, revista privada em bolsas 

ou sacolas quando julgar conveniente e necessário, solicitando ao 

transeunte abrir sua própria bolsa, em abordagem discreta, com polidez e 

respeito; 

k) Fechar as entradas e saídas em situações de risco, quando julgar 

necessário, a fim de proteger a comunidade interna; 

l) Nos horários preestabelecidos para funcionamento das unidades, salvo 

exceções, abrir e fechar os portões e as portas dos imóveis sob sua 

responsabilidade, e proceder regularmente a vistoria, constatando a 
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ausência de pessoas estranhas, abrindo e fechando as portas e 

janelas, ligando e desligando chaves de circuitos elétricos e aparelhos em 

geral, etc.; 

m) Organizar filas, quando houver necessidade; 

n) Auxiliar deficientes físicos a movimentarem-se pelo órgão contratante; 

o) Tomar as medidas necessárias para evitar danos, baseando-se nas 

circunstâncias observadas e valendo-se da autoridade outorgada pela 

função; 

p) Acionar a ativação e desativação do sistema de alarmes dos prédios 

nos horários pré-estabelecidos; 

q) Monitorar câmeras de segurança instaladas nos prédios, se houver; 

r) Prestar as informações que possibilitem a punição dos infratores; 

s) Redigir e assinar diariamente o livro de ocorrências referente ao seu 

posto de trabalho; e 

t) Notificar à Administração, a existência de lâmpadas queimadas, luzes 

acesas, equipamentos ligados ou danificados, portas e janelas abertas, 

vazamentos de água ou gás e princípios de incêndio, verificando as 

condições de segurança. 

  

4.7 Dos Requisitos Profissionais do Vigilante 

  

4.7.1 A prestação do serviço de vigilância deverá ser executada por 

profissionais qualificados nos termos da Lei nº 7.102/83, regulamentada pelo Decreto 

nº 89.056/1983 e suas alterações, como também de acordo com as normas impostas 

pela Portaria DPF nº 3.233/2012, os quais deverão ser registrados no Departamento 

de Polícia Federal, onde comprovarão preencher os seguintes requisitos: 

I. ser brasileiro; 

II. ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 

III. ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau; 

IV. ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado em 

estabelecimento com funcionamento autorizado; 

V. ter sido aprovado em exame psicotécnico e de saúde física e 

mental; 

VI. não ter antecedentes criminais registrados; e 
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VII. estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 

4.7.2 Convém ressaltar que a atividade de vigilância (CBO nº 

5.173.30) não se confunde com as atividades de porteiro, vigia e afins (CBOs da 

família nº 5.174), as quais, nos termos da Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), do Ministério do Trabalho, recepcionam e orientam visitantes e hóspedes. 

Zelam pela guarda do patrimônio observando o comportamento e movimentação de 

pessoas para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e outras anormalidades. 

Controlam o fluxo de pessoas e veículos identificando-os e encaminhando-os aos 

locais desejados. Recebem mercadorias, volumes diversos e correspondências. Fazem 

manutenções simples nos locais de trabalho. 

4.7.3 Os vigilantes, por sua vez, nos termos da CBO, Vigiam 

dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e 

combater delitos como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; 

zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e 

regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de 

acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio; escoltam pessoas e 

mercadorias. Controlam objetos e cargas; vigiam parques e reservas florestais, 

combatendo inclusive focos de incêndio; vigiam presos. Comunicam-se via rádio ou 

telefone e prestam informações ao público e aos órgãos competentes. 

4.7.4 Será assegurado ao vigilante, pelos instrumentos legais 

supracitados: 

I. às expensas do empregador a que se vincular, uniforme especial 

aprovado pela Ministério da Justiça, o qual deve ser usado somente quando em 

efetivo serviço; 

a) das especificações do uniforme constará apito com cordão, 

emblema da empresa, e plaqueta de identificação do vigilante, autenticada pela 

empresa e com validade de 06 (seis) meses, contendo o nome, número de registro na 

Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e fotografia tamanho 3x4 

do vigilante. 

II. quando em serviço, e no local de trabalho, portar revólver calibre 

32 ou 38 e utilizar cassetete de madeira ou de borracha; 

III. seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora; e 

IV. prisão especial por ato decorrente do exercício da atividade de 

vigilância. 

4.7.5 Ademais, os empregados da empresa especializada, alocados 

para a prestação dos serviços, deverão ser devidamente habilitados, selecionados - 

observando-se qualidades, habilidades e competências pessoais como a facilidade de 
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comunicação, a interação social, a boa argumentação verbal e escrita, a organização, 

a agilidade e disposição para o trabalho, o autodomínio, a discrição e o sigilo, o 

espírito de equipe, e o respeito e a polidez necessários para relacionar-se com 

servidores e público em geral - e rigorosamente preparados. 

  

4.8 Dos Locais de Realização do Serviço 

  

O serviço será prestado nos imóveis sob responsabilidade do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), sediados no município de Maceió/AL, 

descritos no item 4.3. 

  

4.9 Do Auxílio-Transporte, Auxílio-Refeição/Alimentação 

  

4.9.1 Mensalmente, deverá ser fornecido aos empregados, vales-

transporte e vales-alimentação/refeição, cujos valores deverão ser aqueles estipulados 

em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho; 

4.9.2 A entrega dos vales-transporte e vales-alimentação/refeição 

deverá ser realizada nas dependências do TRE/AL onde os empregados exerçam suas 

atividades laborais; 

4.9.3 A contratada deverá obedecer, quanto à data de entrega e à 

quantidade dos auxílios, ao disposto em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho 

da categoria; 

4.9.4 A Contratada deverá controlar o fornecimento dos auxílios-

transporte e auxílios alimentação/refeição, e o comprovante de fornecimento deverá 

conter as seguintes informações: nome e registro do empregado, lotação, data de 

fornecimento, quantidade fornecida, valor total fornecido e mês de competência; 

4.9.5 O comprovante de fornecimento dos auxílios deverá ser feito, no 

mínimo, em 2 (duas) vias, sendo que 1 (uma) deverá ser entregue ao fiscal do 

Contrato juntamente com o pedido de pagamento de fatura; 

4.9.6 A concessão de outros benefícios deve obedecer ao disposto em 

Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho da categoria;  

4.10 Do preposto 

4.10.1 A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, um 

preposto, aceito pela fiscalização, durante o período de vigência do contrato, para 

representá-la administrativamente, sempre que for necessário. Na declaração deverá 
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constar o nome completo, número do CPF e do documento de identidade, além dos 

dados relacionados à sua qualificação profissional. 

4.10.2. O preposto deverá se apresentar à respectiva unidade 

fiscalizadora em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para firmar, 

juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de Abertura do 

Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a 

execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à 

implantação de postos e execução do contrato relativos à sua competência. 

4.10.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões 

relacionadas às faturas dos serviços prestados. 

4.10.4. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à 

necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao 

cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. 

4.11 Fornecimento de uniformes 

4.11.1 A CONTRATADA deverá providenciar para que os 

profissionais indicados apresentem-se no local de prestação dos serviços trajando 

uniformes fornecidos às expensas da empresa. Os uniformes deverão ser aprovados 

previamente pela Fiscalização da CONTRATANTE e conter as características 

básicas constantes do ANEXO III - INSUMOS DIVERSOS. 

4.11.2. O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do 

prazo de 10 (dez) dias, a contar do início da prestação dos serviços. 

4.11.3. A quantidade de itens dos uniformes estimada nas tabelas 

refere-se ao previsto para o período de um ano, porém, deverá ser fornecida a metade 

a cada seis meses, exceto para eventual item com quantidade anual igual a 1 (um), 

que deverá ser fornecido no início da execução contratual e no início de cada período 

prorrogado, se houver. 

4.11.4. Todos os itens do conjunto de uniformes estarão sujeitos à 

prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, 

caso não correspondam às especificações.  

4.11.5 Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos 

uniformes, quanto a tecido, cor, modelo, desde que previamente aceitas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

4.11.6. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados mediante 

recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre 

que solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 
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4.11.7. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do 

posto de trabalho. 

4.11.8. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o 

uniforme usado, quando da entrega dos novos. 

  

5. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A QUANTIDADE DE 

SERVIÇO A SER CONTRATADO 

  

5.1 A demanda foi estabelecida considerando os pontos de acesso 

vulneráveis às dependências da antiga Sede do TRE/AL, atual Sede do TRE/AL, dos 

Galpões do Almoxarifado e Patrimônio do TRE/AL e do Fórum Eleitoral de Maceió. 

5.2 Assim, concluiu-se que 10 (dez) postos de serviços providos de 

vigilantes armados – serão suficientes para atender a demanda dos locais. 

  

6. UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O SERVIÇO 

  

6.1 Os serviços de vigilância patrimonial, conforme item 1, alínea b), 

do Anexo VI-A da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, devem ser contratados pelo preço 

mensal de cada posto de vigilância requerido, limitando-se aos valores máximos 

estabelecidos na Portaria SEGES/MP 213/2017. 

6.2 Para o Estado de Alagoas a Convenção Coletiva de Trabalho 

(CCT) de 2019, com número de registro no MTE AL000039/2019, considerando, 

portanto, em seus cálculos, benefícios e direitos dos trabalhadores que foram 

suprimidos pela reforma da CLT, bem como, pela nova CCT dessa categoria, 

celebrada em 13/08/2019, ainda vigente, utilizada para embasar a Planilha de Custos 

e Formação de Preços desta contratação. 

6.3 As recentes alterações dos direitos trabalhistas (supressão do DSR 

na jornada 12x36h, redução do intervalo intrajornada, permissão de indenização desse 

intervalo em detrimento de seu gozo e reposição do posto por outro funcionário, etc) 

e nas metodologias de cálculos (comparando-se as fórmulas aplicadas no referido 

caderno técnico àquelas propostas pela IN 05/2017), compensam, no que tange aos 

custos da contratação para a Administração, o aumento da remuneração básica dado 

pela nova CCT à categoria,  de tal forma que os preços totais mensais - para os postos 

diurno e noturno, respectivamente - devem ficar entre os limites mínimos e máximos 

estabelecidos no caderno técnico, os quais, ressalta-se, consideram apenas as 
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condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na 

execução do serviço. 

  

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

  

O Caderno de Logística do Ministério do Planejamento, 0660303, por 

sua vez, destaca que a contratada deverá: 

a) para todos os efeitos legais, responsabilizar-se perante o órgão 

contratante e terceiros, pelos atos e omissões praticados por seus empregados no 

desempenho de suas funções; 

b) comprovar a formação técnica específica da mão de obra oferecida, 

por meio de Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedido por 

instituição devidamente habilitada e reconhecida; 

c) implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de 

início dos serviços, a mão de obra nos respectivos Postos de Vigilância contratados; 

d) informar, em tempo hábil, qualquer motivo que atrase ou a impeça 

de assumir o posto conforme o estabelecido; 

e) fornecer uniformes e equipamentos à mão de obra envolvida, 

conforme a descrição e quantidades estipuladas no Anexo III, deste Termo de 

Referência; 

f) apresentar à Administração a relação de armas e cópias autenticadas 

dos respectivos Registro de Arma e Porte de Arma, que serão utilizadas pela mão de 

obra alocada nos postos; 

g) fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no 

momento da implantação dos postos; 

h) oferecer munição de procedência direta de fabricante, não sendo 

permitido em hipótese alguma o uso de munições recarregadas; 

i) prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos 

postos, nos regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista 

vigente; 

j) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão de 

obra oferecida para atuar nas instalações da Administração; 

k) efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter imediato, 

em eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho 

(dobra); 
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l) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, 

para atender a eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como 

impedir que a mão de obra que cometer falta disciplinar, qualificada como de 

natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações; 

m) atender de imediato às solicitações de substituição da mão de obra, 

qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

n) instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações 

da Administração, inclusive no que se refere ao cumprimento das Normas Internas e 

de Segurança e Medicina do Trabalho; 

o) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada 

nos postos das instalações onde houver prestação dos serviços; 

p) inspecionar os postos, por meio de seus supervisores, no mínimo 1 

(uma) vez por semana, em dias e períodos (diurno das 7h/15h e noturno das 15h/23h) 

alternados; e 

q) cientificar seus vigilantes de que a arma deverá ser utilizada 

somente em legítima defesa, própria ou de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio 

da Administração, após esgotados todos os outros meios para a solução de eventual 

problema. 

  

8. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, CONTA CORRENTE 

VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

  

8.1 A Garantia de Execução 

  

8.1.1 Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data da assinatura do Contrato, 

comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor anual atualizado do Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do 

custo da folha de pagamento dos empregados da Contratada que venham a participar 

da execução dos serviços contratados, nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 

8.1.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

o pagamento de: 

i. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
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ii. prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do Contrato; 

iii. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

iv. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

honradas pela Contratada. 

8.1.3 Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem 

expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item imediatamente 

anterior. 

8.1.4 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

8.1.5 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

Administração a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou 

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 

78 da Lei n. 8.666/1993. 

8.1.6 Será considerada extinta a garantia: 

a. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 

de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 

Contratada cumpriu todas as cláusulas do Contrato; 

b. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros. 

  

8.2 Conta-Depósito Vinculada para a Quitação de Obrigações 

Trabalhistas 

  

8.2.1 Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de 

obrigações trabalhistas nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 

05/2017 e  do respectivo Caderno de Logística editado pelo Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

8.2.2 As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento dos 

encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas do 

valor mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária 

oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 
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8.2.3 A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante 

autorização do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

8.2.4 O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 

valores das seguintes previsões: 

i. 13º (décimo terceiro) salário; 

ii. férias e um terço constitucional de férias; 

iii. multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

iv. impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

8.2.5 O Contratante firmará acordo de cooperação com instituição 

bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito vinculada; 

8.2.6 A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o 

Contratante e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

8.2.7 Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária 

oficial, de abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no 

nome da empresa; 

8.2.8 Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-

depósito vinculada, de termo específico da instituição financeira oficial que permita o 

Contratante ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores 

depositados à autorização da Administração. 

8.2.9 O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da 

poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior 

rentabilidade; 

8.2.10 Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 

mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a 

ser pago diretamente à empresa; 

8.1.11 Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles 

previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP. 

8.2.12 Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização 

para a criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 

05/2017-SEGES/MP; 

8.2.13 A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para 

utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações 

trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes 

condições: 
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i. parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 

devidos; 

ii. parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando 

dos gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 

iii. parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 

proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o 

FGTS, quando da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 

iv. ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 

v. o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, 

por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e 

previdenciários relativos ao serviço contratado. 

8.2.14 Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o 

pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante 

a vigência do Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos 

comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 

vencimento; 

8.2.15 O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 

indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a 

movimentação, encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial 

no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos 

documentos comprobatórios da empresa; 

8.2.16 A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar 

que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente  

dos trabalhadores favorecidos; 

8.2.17 A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo 

máximo de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a 

quitação das obrigações trabalhistas. 

8.2.18 O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 

Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da 

categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação 

de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

  

9. Obrigações do TRE/AL  

  

9.1 Celebrado o Contrato, o Tribunal Regional Eleitoral 

de Alagoas ficará obrigado a: 
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9.1.1 efetuar o pagamento, de acordo com as condições de preço e 

prazo estipuladas no instrumento contratual; 

9.1.2 promover, em conformidade com os artigos 66 e 67 da Lei n. 

8.666/93 e alterações posteriores, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 

Contrato a partir da data inicial de vigência deste, por intermédio de servidor 

especialmente designado para esse fim, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, o 

qual deverá anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à 

Contratada a ocorrência de qualquer fato que, a seu critério, exija medidas corretivas 

por parte da mesma; 

9.1.3 orientar os empregados sobre os programas sustentáveis 

existentes no TRE/AL.  

9.1.4 comunicar prontamente à Contratada toda e qualquer 

anormalidade verificada que interfira na execução do Contrato, a fim de que qualquer 

falha seja sanada em tempo hábil;  

9.1.5 permitir aos empregados da Contratada, que estejam 

devidamente identificados, acesso às suas dependências, possibilitando-lhes o 

desempenho de suas atribuições; e 

9.1.6 determinar, ante a especificidade da contratação, que sua 

fiscalização seja exercida obrigatoriamente por servidor ocupante do cargo de Agente 

de Segurança. 

  

10.CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAMENTO DA 

PROPOSTA 

  

10.1 Os serviços objeto deste Termo de Referência, tendo em vista as 

suas peculiaridades e natureza, serão licitados em seu valor global, somados os 

custos totais da contratação, conforme planilha de custos e formação de preços, 

constante no Anexo IV deste Termo de Referência. 

10.2 Será considerada vencedora do certame a licitante que, após a 

análise da proposta de preço e dos documentos de habilitação, atendidas as exigências 

do edital, houver ofertado o menor preço para a execução do objeto da licitação, pelo 

período inicial de 12 (doze) meses. 

10.3 A realização deste procedimento na modalidade pregão, na forma 

eletrônica, com julgamento pelo preço global, abrangendo os custos totais com os 

Postos de Trabalho, justifica-se em razão dos serviços serem destinados ao objeto 

comum “vigilância e controle de acesso”. Por isso, contratados junto à uma única 
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empresa permite um maior rendimento dos serviços e ganho  gerencial centralizado, 

bem como atividades mais dinâmicas, o que implica inúmeras vantagens para a 

Administração no tocante à responsabilidade e segurança ao patrimônio público. 

10.4 Do contrário, caso os itens fossem adjudicados a várias empresas, 

a responsabilidade pela segurança ficaria prejudicada, uma vez que a Administração 

não teria como estabelecer responsabilidade individualizada a cada Contratada, 

prejudicando a finalidade maior “vigilância e controle de acesso”, em última análise, 

prejudicando a própria segurança pública e patrimonial. 

  

11. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

  

11.1 As pessoas jurídicas interessadas em participar do certame 

licitatório que tenha por fim a contratação do objeto deste Termo de Referência 

deverão satisfazer as seguintes condições mínimas de regularidade fiscal, de 

capacidade técnica e de habilitação: 

11.1.1 estar regular junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), podendo comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF); 

11.1.2 estar regular junto à Seguridade Social, podendo comprovar por 

meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF); 

11.1.3 estar regular junto à Dívida Ativa da União, podendo 

comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF); 

11.1.4 estar regular junto à Fazenda Pública Federal, podendo 

comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF); 

11.1.5 declarar, com base nas disposições do edital de licitação, o 

cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, de 1988, conforme prescreve o art. 27, V, da lei n. 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999; 

11.1.6 declarar, com base nas disposições do edital de licitação, a 

inexistência de fato superveniente impeditivo à sua habilitação no certame; 

11.1.7 declarar, com base nas disposições do edital de licitação, a 

conformidade com as especificações do objeto do certame decorrente deste Termo de 

Referência; 
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11.1.8 declarar, para o fim de assegurar a “preferência de contratação” 

como critério de desempate, se é microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 

(EPP), com fundamento na Lei Complementar n. 123/2006 (Estatuto das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), de 14 de dezembro de 2006; 

11.1.9 declarar, com fundamento no Acórdão TCU n. 950/2007 – 

Plenário, de 23/05/07, publicado no DOU de 28/05/2007, que não incluiu percentuais 

ou  itens na planilha de custos e formação de preços ou em sua proposta comercial 

objetivando o ressarcimento de supostos gastos com os impostos diretos IRPJ 

(Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido); 

11.1.10 apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto, ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, apresentar, ainda, documentos  de 

eleição de seus administradores; 

11.1.11 disposição prevendo condições de habilitação econômico-

financeira nos seguintes termos: 

i. balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 

exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez 

Corrente - LC, e Solvência Geral - SG superiores a 1 (um); 

ii. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, 

tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do 

último exercício social; 

iii. comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 

proposta; 

iv. declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos 

assumidos, conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017 

SEGES/MP, de que um doze avos dos contratos firmados com a 

Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 

apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do 

licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "c", 

observados os seguintes requisitos: 
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 a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado 

do Exercício - DRE, relativa ao último exercício social; e 

 caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na 

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE apresentada seja 

superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante 

deverá apresentar justificativas; 

 certidão negativa de feitos de falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

11.1.12 comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, 

com o que está sendo licitado mediante a comprovação de experiência mínima de três 

anos da execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o 

somatório de atestados; 

11.1.13 apresentar autorização de funcionamento concedida pelo 

Departamento de Polícia Federal, bem como a comprovação de comunicação à 

Secretaria de Segurança Pública da respectiva unidade da federação, exigidas nos 

termos do art. 14, incisos I e II, da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, e dos artigos 32 

e 38 do Decreto n. 89.056, de 24 de novembro de 1983, que regulamentou a referida 

lei; e 

11.1.14 devem ser observados os parâmetros dos itens 10.6 e 10.7 do 

Anexo VII-A da IN 05/2017 SEGES/MP. 

  

12. CONDIÇÕES CONTRATUAIS GERAIS 

  

12.1 Do Preço e Forma de Pagamento 

  

12.1.1 Pela execução do serviço o TRE/AL pagará à Contratada o 

valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo, no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do atesto do fiscal do Contrato. 

12.1.1.1 o atesto na nota fiscal pela fiscalização ocorrerá no prazo de 

até 07 (sete) dias úteis. 

12.1.1.2 Para fazer jus ao pagamento pelos serviços efetivamente 

realizados, a Contratada deverá encaminhar ao TRE/AL, os seguintes documentos: 

 carta de solicitação de pagamento; 

 nota fiscal 
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 formulário de proposta comercial (primeira página do Anexo V do TR); 

 recibo devidamente assinado; 

 prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução Normativa SRF n.º 

1540, de 05 de janeiro de 2015 (simples nacional), se for o caso; 

 certificado de regularidade do FGTS (CRF); 

 certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da 

União; 

 certidão negativa de débitos trabalhistas. 

  

12.1.1.3 caso a Contratada não encaminhe os documentos elencados 

no item anterior, será notificada para apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao 

Contratante responsabilidade pelo atraso no pagamento. 

12.1.1.4 o CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos 

quais deva constar o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta 

comercial apresentada por ocasião da licitação, e na nota de empenho; 

12.1.1.5 o pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação 

qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade 

aplicada; 

12.1.1.6 quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos 

provocados exclusivamente pelo TRE/AL, o valor devido deverá ser acrescido de 

atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 

data do efetivo pagamento, e os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte 

fórmula: 

I= (TX/100) 

365 

EM = I x N x VP, onde: 

  

I= Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora atual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 
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12.2 Do Prazo de Vigência do Contrato 

  

12.2.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data 

da assintaura do contrato. 

12.2.1.1 Por se tratar de serviço a ser executado de forma contínua, o 

Contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração (TRE/AL), 

limitado, em qualquer caso, a 60 (sessenta) meses, sempre através de termos aditivos, 

conforme permissivo contido no art. 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93 e  alterações 

posteriores, desde que a instrução processual contemple: 

 relatório que discorra sobre a execução do Contrato, com informações de que 

os serviços tenham sido prestados regularmente; 

 justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse 

na realização do serviço; 

 comprovação de que o valor do Contrato permanece economicamente 

vantajoso para a Administração; 

 manifestação expressa da Contratada informando o interesse na prorrogação; 

e 

 comprovação de que o contratante mantém as condições iniciais de 

habilitação. 

12.2.2 em caráter excepcional, mediante autorização da autoridade 

superior, e devidamente justificada, o prazo de vigência do Contrato poderá ser 

prorrogado em até 12 (doze) meses, conforme faculta o art. 57, §4º da Lei n. 8.666/93 

e alterações posteriores. 

12.2.3 nas contratações de serviços continuados, a contratada não tem 

direito subjetivo à prorrogação contratual. 

12.2.4 toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato, devendo 

ser promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à 

aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante. 

12.2.5 a vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos com 

mão de obra exclusiva estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa 

de mercado, nas seguintes hipóteses: 
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i. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens 

envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de Lei; 

ii. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens 

envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho e de Lei) e materiais serão 

efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no Contrato, 

que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que 

estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice 

setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE); 

iii. Na falta de qualquer índice setorial, fica definido o “Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE” como o índice oficial a que se 

refere a letra “b” desse item. 

  

12.3 Das Alterações Contratuais 

  

12.3.1 O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, 

na forma do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores; 

12.3.2 a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem no objeto do Contrato, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado inicial atualizado do Contrato, 

conforme dispõe o §1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores; 

12.3.3 as solicitações de repactuação e de revisão serão devidamente 

analisadas pelo TRE/AL e, uma vez aceitas, serão concedidas pela sua autoridade 

máxima; 

12.3.4 será admitida a repactuação dos preços dos serviços objeto do 

Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano; 

12.3.5 o interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação 

será contado a partir da data limite para apresentação da proposta constante do 

instrumento convocatório, se for este o caso, ou da data do Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da 

proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver 

vinculadas às datas-bases destes instrumentos; 

12.3.6 nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será 

contada a partir da data da última repactuação ocorrida; 
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12.3.7 as repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, 

acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 

apresentação da planilha de custos e formação de preços, se for este o caso; 

12.3.8 quando da solicitação da repactuação, esta somente será 

concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se: 

i. os preços praticados no mercado e em outros Contratos de mesmo objeto 

celebrados por órgãos públicos; 

ii. as particularidades do Contrato; 

iii. a nova planilha apresentada com a variação dos custos; 

iv. indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma natureza, 

valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e 

v. a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante; 

12.3.9 a decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos 

comprovantes de variação dos custos, a qual será feita mediante termo aditivo ao 

Contrato vigente; 

12.3.10 o prazo referido no item anterior ficará suspenso enquanto a 

Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo 

TRE/AL para a comprovação da variação dos custos; 

12.3.11 o TRE/AL poderá realizar diligências para conferir a variação 

de custos alegados pela Contratada; 

12.3.12 os novos valores contratuais decorrentes das repactuações 

terão suas vigências iniciadas a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à 

repactuação, como regra geral, ou nas hipóteses dos incisos do artigo 58 da IN 

N.05/2017-SEGES/MP. 

12.3.13 o TRE/AL poderá prever o pagamento retroativo do período 

que a proposta de repactuação permanecer sob sua análise, por meio de Termo de 

Reconhecimento de Dívida; e 

12.3.14 na hipótese do item anterior, o período que a proposta 

permaneceu sob a análise do TRE/AL será contado como tempo decorrido para fins 

de contagem da anualidade da próxima repactuação. 

  

12.4 Da Recomposição do Equilíbrio Econômico-financeiro 

  

Minuta de edital de pregão eletrônico (0822327)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1056



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

12.4.1 O Contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos de sua execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 

do príncipe, configurando, dessa forma, álea econômica extraordinária e 

extracontratual, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, 

nos termos do Art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores. 

  

12.5 Das Sanções Administrativas 

  

12.5.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão 

unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o 

valor anual da contratação, a CONTRATADA que: 

i) apresentar documentação falsa; 

ii)fraudar a execução do contrato; 

iii) comportar-se de modo inidôneo; 

iv) cometer fraude fiscal; ou 

v) fizer declaração falsa. 

12.5.2. Para os fins do subitem 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos 

tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, 

da Lei nº 8.666/1993. 

12.5.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei 

nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de 

retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de 

inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá 

ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens e 

nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções: 

i) Advertência; 

ii) Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, por prazo não superior a dois anos; 

iii) 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 
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Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior; ou 

iv) Impedimento de licitar e contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 

a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 

cinco anos. 

12.5.4. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 

CONTRATADA: 

i) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato 

após 10 (dez) dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos 

no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

12.5.5 No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA 

poderá ser sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do 

contrato. 

12.5.6. Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a 

CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do 

item 12, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e 

alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação 

será reiniciada a cada renovação de contrato. 

12.5.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a 

CONTRATADA: 

i). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato 

após 20 (vinte) dias contados da data estipulada para início da execução 

contratual; 

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos 

no contrato por 5 (cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

12.5.8. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla 

defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 

20% (vinte por cento) do valor anual do contrato. 

12.5.9. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a 

CONTRATADA: 

i) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato 

após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução 

contratual; 
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ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos 

no contrato por 7 (sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

12.5.10. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla 

defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 

30% (trinta por cento) do valor anual do contrato. 

12.5.11. O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela 

Administração, nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou 

inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e 

em legislação específica. 

12.5.12. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a 

Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas 

seguintes: 

  

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 

CORRESPONDÊNCIA 

% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 

4 5 3% 

5 8 4% 

6 10 5% 

  

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir a presença de empregado não 

uniformizado ou com uniforme manchado, 

sujo, mal apresentado e/ou 

sem crachá. 

1 
Por empregado e 

por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação para a 

execução dos serviços 
1 

Por empregado e 

por dia 

3 

Executar serviço incompleto, de baixa 

qualidade, paliativo, substitutivo como por 

caráter permanente, ou deixar de  

providenciar recomposição  omplementar. 

2 Por ocorrência 

4 

Fornecer informação falsa de serviço ou 

substituir material ou equipamento licitado 

por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 

Suspender ou interromper, salvo por motivo 

de força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais. 

5 
Por dia e por 

posto 
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6 
Destruir ou danificar documentos por culpa 

ou dolo de seus agentes. 
3 Por ocorrência 

7 

Utilizar as dependências da  

CONTRATANTE para fins diversos do 

objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 

Recusar-se a executar serviço determinado 

pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 

justificado. 

5 Por ocorrência 

9 

Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar ou que cause dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências da 

CONTRATANTE quaisquer equipamentos 

ou materiais, previstos em contrato, sem 

autorização prévia do responsável. 

1 
Por item e por 

ocorrência 

11 

Retirar empregados ou encarregados do 

serviço durante o expediente, sem a anuência 

prévia da CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 

por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 
Registrar e controlar, diariamente, a 

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal. 
1 

Por empregado e 

por dia 

13 

Substituir empregado que tenha conduta 

inconveniente ou incompatível com suas 

atribuições. 

1 
Por empregado e 

por dia 

14 
Manter a documentação de habilitação 

atualizada. 
1 

Por item e por 

ocorrência 

15 

Cumprir horário estabelecido pelo contrato 

ou 

determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 

Por dia de 

ocorrência e por 

posto 

16 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO 

para controle de acesso de seus empregados. 
1 Por ocorrência 

17 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar da FISCALIZAÇÃO 
2 Por ocorrência 

18 Efetuar a reposição de empregados faltosos. 2 
Por empregado e 

ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de salários, vales 

transporte, vales refeição, seguros, encargos 

fiscais e sociais, como recolhimentos das 

contribuições sociais da Previdência Social 

ou do FGTS, bem como arcar com quaisquer 

despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à 

execução do contrato nas datas avençadas. 

6 

Por mês de 

ocorrência do não 

pagamento de 

quaisquer dos 

benefícios 

20 
Entregar o uniforme aos empregados na 

periodicidade definida no edital. 
1 

Por empregado e 

por dia de atraso 

21 

Manter sede, filial ou escritório de 

atendimento na cidade local de prestação dos 

serviços. 

1 
Por ocorrência e 

por dia 

22 Apresentar, quando solicitado, 2 Por ocorrência e 
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documentação fiscal, trabalhista, 

previdenciária e outros documentos 

necessários à comprovação do cumprimento 

dos demais encargos trabalhistas. 

por dia 

23 

Creditar os salários nas contas bancárias dos 

empregados, em agências localizadas na 

cidade local da prestação dos serviços ou em 

outro definido pela Administração. 

1 
Por ocorrência e 

por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso ou 

incompleta a documentação exigida na 

Cláusula Nona - DA 

FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL, TRABALHISTA E  

PREVIDENCIÁRIA deste contrato. 

1 
Por ocorrência e 

por dia 

25 

Entregar ou entregar com atraso os 

esclarecimentos formais solicitados para 

sanar as inconsistências ou dúvidas 

suscitadas durante a análise da documentação 

exigida por força do contrato. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

26 
Manter em estoque equipamentos 

discriminados em contrato, para uso diário. 
2 

Por item e por dia 

de 

indisponibilidade 

27 

Impor penalidades, em no máximo 15 

(quinze) dias da ocorrência, aos empregados 

que se negarem a utilizar os equipamentos 

adequadamente. 

2 
Por empregado e 

por ocorrência 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e 

seus anexos não previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência formalmente 

notificada pela unidade fiscalizadora 

3 
Por item e por 

ocorrência 

29 

Substituir os equipamentos que apresentarem 

defeitos e/ou apresentarem rendimento 

insatisfatório em até 24 (vinte e quatro) 

horas, contadas da comunicação da 

CONTRATANTE. 

2 

Por equipamento 

e 

dia de atraso 

30 

Cumprir pontos da política de 

sustentabilidade do TRE-AL (principalmente 

separação de resíduos, reciclagem e 

economia de água/energia). 

3 
Por ocorrência 

apontada 

31 
A tender normas sobre saúde, higiene e 

segurança do trabalho. 
6 

Por ocorrência 

apontada 

12.5.13. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 

CONTRATADA: 

i) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para 

cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 
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ii) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da comunicação oficial. 

iii) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido 

pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição 

em dívida ativa. 

iv) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o 

pagamento da multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

contados da solicitação da CONTRATANTE. 

12.5.14. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações 

legais previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da 

Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 

8.666, de 1993. 

  

12.6 Da Rescisão 

12.6.1 Constituem motivos para rescisão os constantes no art. 78 da 

Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

  

12.7 Dos Recursos Administrativos 

12.7.1 Relativamente aos recursos administrativos, a Contratada 

sujeitar-se- á, subsidiariamente, às normas da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

  

12.8 Das Disposições Gerais 

12.8.1 As normas de segurança constante deste Termo de Referência 

não desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposições legais, federais, 

estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os 

processos, ações ou reclamações movidos por pessoas físicas ou jurídicos em 

decorrência de negligência, imperícia ou imprudência no desenvolvimento dos 

serviços. 

  

12.9 Dos Anexos 

12.9.1 São documentos anexos ao presente Termo de Referência: 

ANEXO I -  Instrumento de Medição de Resultados - (0813677); 

ANEXO II -  Mapa de Riscos - (0813680); 
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ANEXO III - Uniformes e Equipamentos (0813680); 

ANEXO IV - Planilhas de Composição de Custos (0813703); 

ANEXO V - Memória de Cálculo para Composição dos Custos 

(0813708). 

  

  

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da SEGEC, em auxílio à Equipe de Planejamento 

  

  

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 21/11/2020, às 

16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

 
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS 

  

1. DA DEFINIÇÃO 

1.1 Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos 

serviços, identificando indicadores, metas, mecanismos de cálculo, forma de 

acompanhamento e adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas 

estabelecidas. 

1.2 Este anexo é parte indissociável dos Estudos Preliminares (0660302) 

e de seus demais anexos. 

1.3 A contratada obriga-se a aceitar a aferição dos serviços, conforme 

definição dos indicadores e descontos previstos contratualmente. 

1.4 O não cumprimento reiterado deste acordo poderá ensejar, além das 

penalidades previstas no edital e contrato, a rescisão contratual, garantida a ampla defesa 

e contraditório. 

1.5 Da adequação do pagamento: 

1.5.1 A aferição dos serviços será realizada sempre até o 1º (primeiro) 

dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sob a responsabilidade do fiscal do 

contrato. 

1.5.2 Verificado o não cumprimento integral das obrigações 

estabelecidas neste acordo, o fiscal determinará a adequação do pagamento à contratada, 

aplicando os acréscimos previstos nas tabelas. 

1.5.3 Não será necessária a abertura de processo administrativo para 

adequação do pagamento. 

1.5.4 Além da adequação dos acréscimos previstos neste acordo, poderão 

ser aplicadas, independentemente das demais penalidades previstas no edital e contrato: 

multa, impedimento de licitar e contratar entre outros, garantidos a ampla defesa e 

contraditório. 

  

2. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE 

AVALIAÇÃO 

2.1 Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por meio 

dos indicadores de qualidade apresentados nas tabelas abaixo: 
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INDICADOR Nº 01 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

Item Descrição 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento dos serviços 

conforme descrito no Termo de Referência, e de 

todas as cláusulas contratuais. 

Meta a cumprir 100% diariamente. 

Instrumento de 

medição 
Conferência local e documental. 

Forma de 

acompanhamento 
Visual, pelo gestor e fiscais de contratos. 

Periodicidade Diária. 

Mecanismo de 

Cálculo 

Serão verificadas as ocorrências e descontado 

conforme tabela. 

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o valor 

mensal da nota fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal da 

nota fiscal. 

Observações 
Nos três primeiros meses sua validade será 

meramente para fins de orientação e adaptação. 

  

  

INDICADOR Nº 02 –  DOS COLABORADORES 

QUANTITATIVO DE COLABORADORES, USO DE UNIFORME, 

ASSEIO PESSOAL E CORTESIA NO ATENDIMENTO 

Item Descrição 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento das atividades 

realizadas no local determinado para a execução 

dos serviços, vedada a ausência ou redução de 

colaboradores, devendo a empresa providenciar a 

substituição em caso de faltas. Garantir que os 

colaboradores apresentem-se uniformizados e 

asseados, prestando os serviços com cortesia e 

gentileza. 

Meta a cumprir 

100% diariamente de quantitativo adequado de 

colaboradores, utilização de uniforme, asseados e 

atendimento cortês. 

Instrumento de medição Controle de ponto e conferência local. 

Forma de 

acompanhamento 

Visual, pelo fiscal de contrato e através do 

controle de ponto. 
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Periodicidade Diária. 

Mecanismo de Cálculo 

Será verificada frequência dos colaboradores, 

utilização de uniforme, asseio pessoal e cortesia 

no atendimento descontados conforme tabela. 

Início de Vigência Conforme contrato. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o valor 

mensal da nota fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal 

da nota fiscal. 

Observações 
Nos três primeiros meses sua validade será 

meramente para fins de orientação e adaptação. 

  

INDICADOR Nº 03 –  DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTROS 

BENEFÍCIOS 

ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTROS BENEFÍCIOS 

Item Descrição 

Finalidade Mitigar ocorrências de atrasos de pagamento. 

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês. 

Instrumento de medição Constatação formal de ocorrências 

Forma de 

acompanhamento 
Pessoal. Pelo fiscal do contrato. 

Periodicidade 

Mensal, nos termos do art. 459 §1º, do Decreto- Lei 

5452/43, ou data base fornecida por convenção 

coletiva da categoria 

Mecanismo de Cálculo 
Identificação de, pelo menos, uma ocorrência de 

atraso no mês de referência. 

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 1 ponto: sem aplicação de sanções. De 2 a 3 

pontos: desconto de 5% sobre o valor mensal da 

nota fiscal. De 4 a 5 pontos: desconto de 10% sobre 

o valor mensal da nota fiscal. 

Observações Atendendo ao disposto do art. 459 §1º da CLT 

  

INDICADOR Nº 04 –  DO FUNCIONAMENTO 

ABERTURA, ENCERRAMENTO, FUNCIONAMENTO, MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS 
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Item Descrição 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento das atividades, 

vedada a falta ou precariedade do funcionamento, 

com o fiel cumprimento dos horários de abertura e 

fechamento. Garantir o quantitativo adequado de 

materiais e equipamentos 

Meta a cumprir 

100% diariamente cumprir os horários de 

funcionamento estabelecidos, dispor de todo o 

material e equipamentos previstos. 

Instrumento de medição Conferência local. 

Forma de 

acompanhamento 
Visual. 

Periodicidade Diária. 

Mecanismo de Cálculo 

Será verificado os horários de abertura e  

 encerramento, quantitativo dos materiais e 

equipamentos e descontado conforme tabela 

Início de Vigência Conforme contrato. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o valor 

mensal da nota fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal da 

nota fiscal. 

Observações 
Nos três primeiros meses sua validade será 

meramente para fins de orientação e adaptação. 

  

INDICADOR Nº 05 – DO ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DA 

CONTRATANTE 

TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE 

Item Descrição 

Finalidade 
Mensurar o tempo de resposta às solicitações da 

contratante. 

Meta a cumprir Até dia útil posterior à solicitação. 

Instrumento de medição Constatação formal de ocorrências. 

Forma de 

acompanhamento 
Pessoal. Pelo fiscal do contrato. 

Periodicidade Por evento/solicitação à contratante. 

Mecanismo de Cálculo 
Verificação da quantidade de ocorrências 

registradas com tempo de resposta superior a meta. 

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 
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4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o valor 

mensal da nota fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal da 

nota fiscal. 

Observações 

O que se busca com esse indicador é obter ciência e 

comprometimento quanto a resolução das 

demandas levantadas pela contratante o mais breve 

possível, mesmo que a resolução definitiva de 

determinada demanda se dê em maior tempo. 

  

3. DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA 

3.1 Constará do formulário de avaliação periódica para o registro dos 

resultados auferidos relativamente a cada um dos indicadores acima, subscrito pelo 

servidor avaliador e pelo preposto da contratada, declarando sua ciência quanto aos 

níveis de qualidade apurados por meio desse IMR, bem como de suas implicações 

(sanções), se for o caso, na forma do quadro abaixo:  

  

FORMULÁRIO - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE 

RESULTADOS 

Indicador Pontuação Sanção Observações 

1 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

2 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

3 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

4 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

5 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

Competência   Data da avaliação:   

Servidor Avaliador:   

Ciência Preposto:   

  

4. DA FORMA DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

4.1 A unidade gestora solicitará à informática a disponibilização do 

formulário do item 3 em formato a ser mensalmente preenchido pela fiscalização através 

do Sistema Eletrônico de Informação - SEI!. 

4.2 A fiscalização deverá, mensalmente, realizar o preenchimento do 

formulário do item 3, solicitando a ciência do preposto. 

4.3 A realização de conferência da documentação só será realizada após 

o devido preenchimento do formulário do item 3. 
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Lindineide Oliveira Cardoso 
Chefe da Seção de Gestão de Contratos 

Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017 

 

 
Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 21/11/2020, às 16:38, 

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-B 

 

MAPA DE RISCOS PARA CONTRATO DE VIGILÂNCIA  

 

Mapa de Riscos - Contratação Serviços de Vigilância 

  RISCO CAUSA IMPACTO PROBABILIDADE CONTROLE 
RESPONSÁVEL PELO 

CONTROLE 

PRAZO DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

DO CONTROLE 

1 - Demanda 
Demanda 

equivocada  

- Falta de 

planejamento do 

requisitante; - 

Erro na 

solicitação da 

demanda 

4 2 

- Elaboração de 

formulários 

detalhados para o 

requisitante 

preencher; - 

Participação do 

requisitante na 

Equipe de 

planejamento; 

Requisitante e Comissão 

de planejamento, 

auxiliados pela SEGEC 

Até a publicação 

do edital 

2 – 

Recebimento 

da Demanda 

Não verificar a 

real necessidade 

do serviço 

- Recursos 

humanos 

insuficientes 

(excesso de 

trabalho); 

- Falta de 

capacitação dos 

2 2 

- Capacitação 

dos servidores; 

-Remanejamento 

do quadro de 

pessoal do órgão. 

Gestor e Comissão de 

planejamento 

Até a elaboração 

do edital 
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servidores. 

3 – 

Formação da 

Esquipe de 

Planejamento 

e Estudos 

Preliminares 

da 

Contratação 

Estudos 

preliminares 

incorretos 

- Nomeação de 

pessoas sem 

qualificação 

técnica ou 

experiência para 

equipe de 

planejamento da 

licitação; 

2 2 

- Equipe de 

planejamento 

deverá ser 

composta por 

servidores com 

conhecimento 

técnico do 

objeto, de 

legislação 

trabalhista e dos 

procedimentos 

da contratação.  

- Orientação da 

SEGEC. 

Secretário de 

Administração 

Conforme a 

necessidade de 

atendimento da 

demanda 

4 – 

Verificação e 

análise da 

demanda 

Estimativa 

inadequada de 

preços 

- Desconhecer os 

meios para 

efetuar a 

pesquisa; 

- Especificações 

incorretas do 

serviço. 

3 2 

- Treinamento e 

capacitação dos 

servidores; - 

Revisão da 

descrição do 

objeto por outro 

servidor com 

conhecimento 

técnico, além do 

requisitante 

SEIC 
Até a elaboração 

do edital 
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(SEGEC). 

Elaboração do 

Termo de 

Referência 

inadequado; 

- Falta de 

capacitação dos 

servidores; - 

Sobrecarga de 

trabalho; - 

Desconhecimento 

técnico do 

requisitante. 

4 3 

- Capacitação 

dos servidores; 

-Remanejamento 

do quadro de 

pessoal do órgão; 

-Devolver para o 

demandante 

conferir e 

ratificar. 

Requisitante/ Equipe de 

planejamento/ SLC 

Conforme a 

necessidade de 

atendimento da 

demanda 

Aquisição de 

serviços superior 

ou inferior à 

necessidade 

- Falta de 

planejamento ou 

levantamento 

inadequado das 

necessidades; - 

Equívoco por 

parte do 

requisitante. 

4 2 

- Equipe de 

planejamento 

deverá ser 

composta por 

servidores com 

conhecimento 

técnico do 

objeto, de 

legislação 

trabalhista e dos 

procedimentos 

da contratação. 

- Revisão dos 

Requisitante/ Equipe de 

planejamento 

Até a elaboração 

do edital 
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processos no 

fluxo da compra. 

5 – 

Consultoria 

AJ-

DG/ACAGE 

Atraso na 

emissão do 

parecer 

- Grande número 

de processos a 

serem analisados. 

1 1 

Iniciar a licitação 

com 

antecedência 

Secretaria de 

Administração/ Direção-

Geral 

Conforme a 

necessidade de 

atendimento da 

demanda 

6 – Licitação 

/ Pregão 

Pregão deserto; 

- Localidade; 

- Desvantagem 

econômica na 

execução do 

serviço. 

2 1 

Iniciar a licitação 

com 

antecedência 

para ter tempo 

hábil de refazer o 

processo 

Secretaria de 

Administração/SLC 

Conforme a 

necessidade de 

atendimento da 

demanda 

Aceitação de 

lance inexequível 

- Falta de 

experiência do 

pregoeiro; 

-Falta de atenção 

do pregoeiro e 

equipe de apoio. 

4 1 

Treinamento de 

pregoeiro e 

equipe de apoio 

Pregoeiro e Equipe de 

Apoio 
Constante 

Fraude 

- Má fé da 

empresa; 

- Formação de 

cartel; 

4 1 Não se aplica 

Secretaria de 

Administração/Pregoeiro 

e Equipe de Apoio 

Constante 

Impugnação do - Edital mal 2 2 - Utilização de Requisitante/ Equipe de Até a elaboração 
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Edital - elaborado; - Falta 

de atenção às 

normas e 

legislação 

vigentes ao 

elaborar o Edital. 

modelos da 

AGU, TCU ou 

PGFN; 

- Criar um nível 

de revisão e 

supervisão do 

Edital 

planejamento/ SLC do edital 

7– Contrato 

Formalização 

incorreta do 

Termo 

Contratual 

- Minuta do 

Contrato mal 

elaborada no 

Edital; 

- Erros de 

digitação; 

4 1 

- Criar nível de 

revisão dos 

procedimentos; 

SLC 
Até a elaboração 

do Edital 

Falta de 

publicação do 

Diário Oficial 

- Falta de fluxos 

bem definidos no 

Setor 

responsável. 

1 1 

-Criação e 

utilização de 

check list dos 

processos de 

contratação 

SLC 
Conforme prazos 

do edital 

8– Gestão e 

execução do 

objeto do 

Contrato 

Registro 

inadequado das 

ocorrências no 

posto de trabalho 

- Falta de 

treinamento e 

orientação aos 

vigilantes por 

parte da 

Contratada; - 

3 2 

- Exigir que a 

Contratada treine 

e oriente seus 

funcionários 

sobre as 

exigências do 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 
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Falta de atuação 

do Fiscal não 

conferindo se os 

registros são 

devidamente 

anotados 

Edital; 

- Treinamento da 

equipe de 

fiscalização. 

Uso de força 

desproporcional 

à ocorrência 

- Falta de 

treinamento do 

vigilante. 

4 2 

- Exigir que a 

Contratada 

proporcione 

treinamento 

periódico aos 

seus funcionários 

sobre as práticas 

adequadas de 

abordagem 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 

Áreas 

desguarnecidas 

de segurança 

Falha no plano 

operacional de 

produção e escala 

dos vigilantes - 

Falta de previsão 

adequada de 

postos de 

trabalho durante 

a análise da 

demanda. 

4 2 

- Exigir que a 

Empresa 

apresente o POP 

atualizado; - 

Participação do 

requisitante na 

equipe de 

planejamento da 

contratação; - 

Criar nível de 

revisão do 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0822327)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1075



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

quantitativo 

antes da 

confecção do 

Edital 

Execução do 

objeto contratual 

em desacordo 

com o Contrato 

- Fraude; - 

Gestão e 

Fiscalização 

inadequada ou 

ausente; 

4 1 

- Capacitar a 

equipe de 

fiscalização do 

Contrato de 

forma a poder 

reconhecer as 

fraudes com 

maior facilidade, 

e cobrar que o 

objeto do 

contrato seja 

executado de 

forma correta. 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 

Falta de 

empenho vigente 

para liquidação e 

pagamento à 

Contratada 

- Falta de 

gerenciamento e 

controle do 

orçamento 

destinado ao 

Contrato, por 

parte do 

responsável 

2 2 

Controlar o 

empenho e seu 

saldo desde o 

início do 

Contrato 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 

Impunidade da Falta de 4 1 - Fiscalização Gestão e Fiscalização do Durante a vigência 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0822327)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1076



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Empresa que 

comete fraude ou 

descumprimento 

contratual 

acompanhamento 

do Fiscal e 

Gestor do 

Contrato para 

cada falta 

cometida; - 

Consequente 

falta de abertura 

de processo de 

penalização; - 

Processo de 

penalização 

concluído, sem o 

devido registro 

no SICAF e 

CADIN, no que 

couber. 

eficiente do 

Contrato; - Envio 

de notificações 

cobrando sobre 

os 

descumprimentos 

de cláusulas 

contratuais; 

- Se necessário, 

abertura de 

processo de 

penalização; 

- Inclusão no 

SICAF e, quando 

couber, no 

CADIN, da 

empresa 

penalizada. 

Contrato do contrato 

Prejuízo 

orçamentário 

para a 

Administração 

Rescisão 

Contratual por 

inexecução do 

objeto; - Objeto 

mal executado 

acarretando 

4 1 

Fiscalização 

eficiente do 

Contrato. 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 
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desperdício ou 

dano ao erário. 

Corrupção dos 

agentes da 

Contratada 

- Venda de 

informações; - 

Favorecimento 

do acesso ao 

local para fins 

ilícitos 

4 1 

Reforçar as 

orientações sobre 

o Código de 

Ética que deve 

ser repassado aos 

seus funcionários 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 

Responsabilidade 

Solidária da 

Administração 

em Ações 

Trabalhistas 

Fiscalização 

Administrativa 

Inadequada; - 

Falta de criação 

da Conta 

Garantia. 

4 1 

- Melhorar o 

treinamento dos 

Fiscais 

Administrativos; 

- Incluir a 

criação da Conta 

Garantia no 

check list do 

processo. 

Equipe de planejamento/ 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Elaboração do 

edital/ Durante a 

vigência do 

contrato 

Fraude na 

documentação 

trabalhista 

apresentada 

Má fé da 

Empresa; - Má fé 

dos funcionários 

da Empresa 

4 2 

Treinamento 

sobre 

reconhecimento 

de fraudes para 

os servidores que 

participam do 

processo de 

compra 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 

Descumprimento - Má fé da 4 2 Fiscalização Gestão e Fiscalização do Durante a vigência 
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das obrigações 

trabalhistas, 

previdenciárias e 

de recolhimento 

de FGTS 

Empresa; - 

Gestão e 

Fiscalização 

administrativa 

inadequada ou 

ausente; 

ativa e efetiva na 

conferência da 

documentação 

Contrato do contrato 

  

  

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da Seção de Gestão de Contratos 

Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 21/11/2020, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 
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ANEXO I-C –Insumos Diversos 
 

Disponível no site desta corte 
 

https://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/  
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ANEXO I-D 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Diurno 
  

Salário Mínimo local (R$) 
   

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
   

  
0% 

 
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 

 

    

    
Adicional de Produtividade 

   
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 

  

    

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 
 

II.a.GRUPO A - ENCARGOS 
   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 
   

A.02 FGTS 
   

A.03 SESI/SESC 
   

A.04 SENAI/SENAC 
   

A.05 INCRA 
   

A.06 SEBRAE 
   

A.07 Salário Educação 
   

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 
  

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
   

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
   

B.04 Auxílio Doença 
   

B.05 Acidente de Trabalho 
   

B.06 Faltas Legais 
   

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 
  

B.08 Licença Paternidade 
   

TOTAL - GRUPO B 
   

II.c.GRUPO C 
   

C.01 Aviso Prévio Indenizado 
   

C.02 Indenização Adicional 
   

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 
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C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 
  

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 
  

TOTAL - GRUPO C  
   

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 
  

TOTAL - GRUPO D 
   

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 
  

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por acidente 
do trabalho   

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 
  

TOTAL - GRUPO E  
   

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente ao 
salário maternidade    

TOTAL - GRUPO F 
   

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
   

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 

    

III - INSUMOS 
   

Uniforme 
   

Manutenção e depreciação de equipamentos 
   

Auxílio alimentação  
   

Vale transporte 
   

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 
 

Adicional de Assiduidade 
   

Prêmio mensal 
   

TOTAL - INSUMOS (R$) 
   

    
IV -INTRAJORNADA 

   
TOTAL INTRAJORNADA  

  

    

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA  
 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
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LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
  

Despesas Administrativas/Operacionais 
  

Lucro 
   

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 
  

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
   

COFINS 
   

PIS 
   

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
  

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
   

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

                  
, 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Noturno 
  

Salário Mínimo local (R$) 998,00  
  

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
   

  
0% 

 
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 

 
Adicional Noturno 

   
Adicional de Produtividade 

   
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 

  

    

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 
 

II.a.GRUPO A - ENCARGOS 
   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 
   

A.02 FGTS 
   

A.03 SESI/SESC 
   

A.04 SENAI/SENAC 
   

A.05 INCRA 
   

A.06 SEBRAE 
   

A.07 Salário Educação 
   

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 
  

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
   

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
   

B.04 Auxílio Doença 
   

B.05 Acidente de Trabalho 
   

B.06 Faltas Legais 
   

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 
  

B.08 Licença Paternidade 
   

TOTAL - GRUPO B 
   

II.c. GRUPO C 
   

C.01 Aviso Prévio Indenizado 
   

C.02 Indenização Adicional 
   

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 
  

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 
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C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 
  

TOTAL - GRUPO C  
   

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 
  

TOTAL - GRUPO D 
   

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 
  

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por 
acidente do trabalho   

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 
  

TOTAL - GRUPO E  
   

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente 
ao salário maternidade    

TOTAL - GRUPO F 
   

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
   

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 

    
III - INSUMOS 

   
Uniforme 

   
Manutenção e depreciação de equipamentos 

   
Auxílio alimentação  

   
Vale transporte 

   
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 

 
Adicional de Assiduidade 

   
Prêmio mensal 

   
TOTAL - INSUMOS (R$) 

   

    
IV -INTRAJORNADA 

   
TOTAL INTRAJORNADA 

  

    

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 
 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
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Despesas Administrativas/Operacionais 
  

Lucro 
   

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 
  

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
   

COFINS 
   

PIS 
   

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
  

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
   

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5,00 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

                        
, 
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UNIFORMES 

  
VIGILÂNCIA ARMADA 

FEMININO 

Item Peça 
Valor Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado 
(R$) 

Valor Mensal/ Empregado 
(R$) 

1 Jaqueta  
 

2 
  

2 Calça  
 

4 
  

3 Camisa  
 

8 
  

4 Fiel duplo  
 

1 
  

5 Cinto  
 

2 
  

6 Meias 
 

4 
  

7 Sapato  
 

2 
  

8 Capa de chuva  
 

1 
  

9 Crachá 
 

1 
  

TOTAL FEMININO (R$) 
    

MASCULINO 

Item Peça 
Valor Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado 
(R$) 

Valor Mensal/ Empregado 
(R$) 

1 Jaqueta  
 

2 
  

2 Calça  
 

4 
  

3 Camisa  
 

8 
  

4 Fiel duplo 
 

1 
  

5 Cinto masculino  
 

2 
  

6 Meias  
 

4 
  

7 Sapato  
 

2 
  

8 Capa de chuva 
 

1 
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9 Crachá 
 

1 
  

TOTAL MASCULINO (R$) 
    

MÉDIA MASCULINO/FEMININO 
(R$)     
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EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

Item Descrição Unidade 
Qtde/posto 
de 12x36h 

Qtde/vigilante 
Valor médio 
unitário (R$) 

Valor total 
(R$) 

1 Revólver calibre 38 Unid. 5,00 1,00 
  

2 Coldre de couro axilar  Unid. 20,00 10,00 
  

3 Baleiro Unid. 20,00 10,00 
  

4 
Livro de ocorrências (um por 
local) 

Unid. 4,00 4,00 
  

5 Lanterna recarregável Unid. 20,00 10,00 
  

6 
Colete Balístico nível mínimo 
de segurança II-A  

Unid. 10,00 5,00 
  

Custo Total dos Equipamentos (R$) 
   

Manutenção Mensal (R$) 
   

Depreciação Mensal (R$) 
   

Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 
   

Munição 
      

Kit bastão 
      

Total Manutenção + 
Depreciação Mensal 
(R$) 

      

MUNIÇÃO 

Item Descrição Unidade 
Qtde anual/ 

vigilante 

Qtde. mensal/ 
vigilante 

Valor médio/ 
blister (R$) 

Total 
mensal/ 

vigilante (R$) 

1 Munição calibre 38 
Blister 
c/10 

5,00 5 
  

Total Munição (R$) 
   

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS - LOCAL 

Item Descrição Unid. 
Quant./24 

meses  

Valor 
médio(R$) 

Valor total 
(R$) 

1 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 6 (seis) 
buttons - Sealmox e 
Sinimbu 

Unid. 2 
   

2 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 10 (dez) 
buttons - Nova Sede e 
Fórum 

Unid. 2 
   

Total anual 
 

Valor por posto 
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RESUMO DE CUSTOS 

MÃO DE OBRA 

Serviços Turno  Jornada 
Valor Mensal/ 

Empregado (R$) 
Valor Mensal/ 

Posto (R$) 
Empregados/ 

Posto 

Qtde. de 
Postos 

Valor Mensal 
Total (R$) 

Valor 
Anual 
(R$) 

Vigilância 
Armada 

Diurno 12x36 h  
  

2 5 

 

 

Vigilância 
Armada 

Noturno 12x36 h  
  

2 5 

 

 

TOTAL MÃO DE 
OBRA (R$)         
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ANEXO I-E – MEMÓRIA DE CÁLCULO 
Disponível no site desta corte 

 

https://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/ 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº xx/2020 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  
E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não 
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ANEXO III 
Minuta de Contrato 

 
CONTRATO Nº XX/2020 

Processo nº 0001437-74.2020.6.02.8000 
 

MINUTA 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
E A EMPRESA _________.  

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu 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 neste Município, e a empresa __________, situada na _______________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por _____________, portador da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, 
residente e domiciliado à Rua _______________, resolvem celebrar o presente contrato de 
prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e 
no Edital do Pregão Eletrônico n° xx/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 
de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Lei nº 7.102/1983, a Portaria nº 
3.233/2012 da  Direção Geral do Departamento de Polícia Federal, a Portaria nº 213/2017 da 
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão e, no que 
couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos 
omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br 
. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço continuado de 
Vigilância Armada nas dependências dos imóveis localizados no município de Maceió-
 Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos e 
materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão Eletrônico nº xx/2020 e 
seus anexos. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 
xx/2020. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor global do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ ___________ 
(______________________), conforme proposta constante nos autos e de acordo 
com a tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL 
UNITÁRIO DOS 

DO POSTO 

QUANTIDADE 
DE POSTOS  

VALOR TOTAL 
MENSAL DOS 

POSTOS 

VALOR TOTAL ANUAL 
DOS POSTOS 

1 Posto de Vigilância Armada 

Diurno 
R$  R$  R$  

2 Posto de Vigilância Armada 
Noturno 

R$    R$ R$  

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO  

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

  Pela execução do serviço o TRE/AL pagará à Contratada o valor constante em 
sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo, no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados da data do atesto do fiscal do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atesto na nota fiscal pela fiscalização ocorrerá no prazo de até 07 
(sete) dias úteis. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para fazer jus ao pagamento pelos serviços efetivamente 
realizados, a Contratada deverá encaminhar ao TRE/AL, os seguintes documentos: 

a) nota fiscal; 

b) prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução Normativa SRF n.º 1540, 
de 05 de janeiro de 2015 (simples nacional), se for o caso; 

c) certificado de regularidade do FGTS (CRF); 

d) certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da 
União; 

e) certidão negativa de débitos trabalhistas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Caso a contratada não encaminhe os documentos elencados no 
item anterior, será notificada para apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao 
Contratante responsabilidade pelo atraso no pagamento. 
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PARÁGRAFO QUARTO -  O CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos quais 
deva constar o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial 
apresentada por ocasião da licitação, e na nota de empenho. 

PARÁGRAFO QUINTO -  O pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação 
qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade aplicada. 

 
PARÁGRAFO SEXTO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 

 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta 
dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 - Natureza da 
Despesa n° 33.90.37 (Locação de Mão de Obra). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 A contratada se obriga a:  

 

a) para todos os efeitos legais, responsabilizar-se perante o órgão contratante e 
terceiros, pelos atos e omissões praticados por seus empregados no desempenho de 
suas funções; 

b) comprovar a formação técnica específica da mão de obra oferecida, por meio de 
Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedido por instituição devidamente 
habilitada e reconhecida; 

c) implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, 
a mão de obra nos respectivos Postos de Vigilância contratados; 

d) informar, em tempo hábil, qualquer motivo que atrase ou a impeça de assumir o 
posto conforme o estabelecido; 

e) fornecer uniformes e equipamentos à mão de obra envolvida, conforme a descrição 
e quantidades estipuladas no Anexo I-C do Edital; 
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f) apresentar à Administração a relação de armas e cópias autenticadas dos 
respectivos Registro de Arma e Porte de Arma, que serão utilizadas pela mão de obra 
alocada nos postos; 

g) fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no momento da 
implantação dos postos; 

h) oferecer munição de procedência direta de fabricante, não sendo permitido em 
hipótese alguma o uso de munições recarregadas; 

i) prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos postos, nos 
regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

j) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão de obra oferecida 
para atuar nas instalações da Administração; 

k) efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter imediato, em eventual 
ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

l) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a 
eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que a mão de 
obra que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida 
ou retorne às instalações; 

m) atender de imediato às solicitações de substituição da mão de obra, qualificada ou 
entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

n) instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive no que se refere ao cumprimento das Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho; 

o) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada nos postos das 
instalações onde houver prestação dos serviços; 

p) inspecionar os postos, por meio de seus supervisores, no mínimo 1 (uma) vez por 
semana, em dias e períodos (diurno das 7h/15h e noturno das 15h/23h) alternados; e 

q) cientificar seus vigilantes de que a arma deverá ser utilizada somente em legítima 
defesa, própria ou de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio da Administração, 
após esgotados todos os outros meios para a solução de eventual problema. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
objeto deste Contrato. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 
ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
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PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos 
de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-
CNJ.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 

a)  efetuar o pagamento, de acordo com as condições de preço e prazo estipuladas 
neste instrumento contratual; 

b) promover, em conformidade com os artigos 66 e 67 da Lei n. 8.666/93 e alterações 
posteriores, o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato a partir da 
data inicial de vigência deste, por intermédio de servidor especialmente designado 
para esse fim, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, o qual deverá anotar, em 
registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à Contratada a ocorrência de 
qualquer fato que, a seu critério, exija medidas corretivas por parte da mesma; 

c)  orientar os empregados sobre os programas sustentáveis existentes no TRE/AL;  

d) comunicar prontamente à Contratada toda e qualquer anormalidade verificada que 
interfira na execução do Contrato, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo 
hábil;  

e)  permitir aos empregados da Contratada, que estejam devidamente identificados, 
acesso às suas dependências, possibilitando-lhes o desempenho de suas atribuições; e 

f) determinar, ante a especificidade da contratação, que sua fiscalização seja exercida 
obrigatoriamente por servidor ocupante do cargo de Agente de Segurança. 

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS 

 

 Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de obrigações trabalhistas 
nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 05/2017 e  do respectivo Caderno de 
Logística editado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento dos 
encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas do valor 
mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária oficial, 
bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante autorização 
do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 
valores das seguintes previsões: 

a) 13º (décimo terceiro) salário; 
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b) férias e um terço constitucional de férias; 

c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

d) impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

PARÁGRAFO QUARTO -   O Contratante firmará/manterá acordo de cooperação com 
instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito 
vinculada; 

PARÁGRAFO QUINTO - A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o Contratante 
e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

a)  Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária oficial, de 
abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no nome da 
empresa; 

b) Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, de 
termo específico da instituição financeira oficial que permita o Contratante ter acesso 
aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização 
da Administração. 

PARÁGRAFO SEXTO -  O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança 
ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior rentabilidade. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 
mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser 
pago diretamente à empresa; 

PARÁGRAFO OITAVO -  Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles 
previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP. 

PARÁGRAFO NONO -  Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização para a 
criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 05/2017-SEGES/MP. 

PARÁGRAFO DEZ - A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para utilizar 
os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos 
empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes condições: 

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 
devidos; 
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando 
dos gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 
c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando 
da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 
d) ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 
e) o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, 
por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários 
relativos ao serviço contratado. 

PARÁGRAFO ONZE - Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de 
eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do 
Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos comprobatórios da 
ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. 
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PARÁGRAFO DOZE -  O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 
indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, 
encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de 
cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da 
empresa. 

PARÁGRAFO TREZE -  A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar que a 
movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente  dos 
trabalhadores favorecidos. 

PARÁGRAFO CATORZE -   A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo 
máximo de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação 
das obrigações trabalhistas. 

PARÁGRAFO QUINZE  O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 
Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da 
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de 
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor anual da contratação, a CONTRATADA que: 

a)  apresentar documentação falsa; 
b) fraudar a execução do contrato; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
d) cometer fraude fiscal; ou 
e) fizer declaração falsa. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Para os fins da alínea “c” do caput desta Cláusula, reputar-se-ão 
inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666/1993. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, 
de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha 
na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a 
ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as 
multas definidas nos itens e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por prazo não superior a 
dois anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 
ou 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º 
da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - .Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 
CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

PARÁGRAFO QUARTO -  No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá ser 
sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO -   Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a 
CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 12, 
respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e alcançar o total de 
20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação será reiniciada a cada 
renovação de contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO - Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a CONTRATADA: 

a). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5 
(cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte 
por cento) do valor anual do contrato. 

PARÁGRAFO OITAVO -  Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7 
(sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

PARÁGRAFO NONO -  No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) 
do valor anual do contrato. 

PARÁGRAFO DEZ -   O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela Administração, 
nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou inexecução total do 
objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica. 

PARÁGRAFO ONZE -   Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a 
Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

  

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 
CORRESPONDÊNCIA 
% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 

4 5 3% 

5 8 4% 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0822327)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1101



10
2 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

6 10 5% 

  

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir a presença de empregado não 
uniformizado ou com uniforme manchado, 
sujo, mal apresentado e/ou 
sem crachá. 

1 
Por empregado e 
por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação para a 
execução dos serviços 

1 
Por empregado e 
por dia 

3 

Executar serviço incompleto, de baixa 
qualidade, paliativo, substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de  
providenciar recomposição  omplementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação falsa de serviço ou 
substituir material ou equipamento licitado 
por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo por motivo 
de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais. 

5 Por dia e por posto 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa 
ou dolo de seus agentes. 

3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da  CONTRATANTE 
para fins diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado 
pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar ou que cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências da CONTRATANTE 
quaisquer equipamentos ou materiais, 
previstos em contrato, sem autorização 
prévia do responsável. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

11 
Retirar empregados ou encarregados do 
serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 
por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 
Registrar e controlar, diariamente, 
a assiduidade e a pontualidade de 
seu pessoal. 

1 
Por empregado e 
por dia 

13 
Substituir empregado que tenha 
conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

1 
Por empregado e 
por dia 

14 
Manter a documentação de 
habilitação atualizada. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

15 
Cumprir horário estabelecido pelo 
contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 
Por dia de 
ocorrência e por 
posto 

16 Cumprir determinação da 1 Por ocorrência 
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FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 

17 
Cumprir determinação formal ou 
instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO 

2 Por ocorrência 

18 
Efetuar a reposição de empregados 
faltosos. 

2 
Por empregado e 
ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de salários, 
vales transporte, vales refeição, 
seguros, encargos fiscais e sociais, 
como recolhimentos das 
contribuições sociais da Previdência 
Social ou do FGTS, bem como arcar 
com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à 
execução do contrato nas datas 
avençadas. 

6 

Por mês de 
ocorrência do não 
pagamento de 
quaisquer dos 
benefícios 

20 
Entregar o uniforme aos 
empregados na periodicidade 
definida no edital. 

1 
Por empregado e 
por dia de atraso 

21 
Manter sede, filial ou escritório de 
atendimento na cidade local de 
prestação dos serviços. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

22 

Apresentar, quando solicitado, 
documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária e outros documentos 
necessários à comprovação do 
cumprimento dos demais encargos 
trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 
por dia 

23 

Creditar os salários nas contas 
bancárias dos empregados, em 
agências localizadas na cidade local 
da prestação dos serviços ou em 
outro definido pela Administração. 

1 
Por ocorrência e 
por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso ou 
incompleta a documentação 
exigida na Cláusula Nona - DA 
FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
FISCAL, TRABALHISTA E  
PREVIDENCIÁRIA deste contrato. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

25 

Entregar ou entregar com atraso os 
esclarecimentos formais solicitados 
para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a 
análise da documentação exigida 
por força do contrato. 

2 
Por ocorrência e 
por dia 

26 
Manter em estoque equipamentos 
discriminados em contrato, para 
uso diário. 

2 
Por item e por dia 
de 
indisponibilidade 

27 
Impor penalidades, em no máximo 
15 (quinze) dias da ocorrência, aos 
empregados que se negarem a 

2 
Por empregado e 
por ocorrência 
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utilizar os equipamentos 
adequadamente. 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do 
contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente 
notificada pela unidade 
fiscalizadora 

3 
Por item e por 
ocorrência 

29 

Substituir os equipamentos que 
apresentarem defeitos e/ou 
apresentarem rendimento 
insatisfatório em até 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas da 
comunicação da CONTRATANTE. 

2 
Por equipamento e 
dia de atraso 

30 

Cumprir pontos da política de 
sustentabilidade do TRE-AL 
(principalmente separação de 
resíduos, reciclagem e economia de 
água/energia). 

3 
P o r ocorrência 
apontada 

31 
A tender normas sobre saúde, 
higiene e segurança do trabalho. 

6 
P o r ocorrência 
apontada 

PARÁGRAFO DOZE - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 
CONTRATADA: 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, 
a diferença será descontada da garantia contratual. 

b) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial. 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida 
ativa. 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 
solicitação da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TREZE - O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais 
previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, 
nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO CATORZE -. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO QUINZE -  O  contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a execução, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada 
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
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PARÁGRAFO DEZESSEIS -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE -   Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 

 
PARÁGRAFO DEZOITO -   O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO DEZENOVE -  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO VINTE -  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 VINTE E UM -   A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO VINTE E DOIS -.  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. 
 
PARÁGRADO VINTE E TRÊS -  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 DEZ- DA VIGÊNCIA 
 

 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura, 
com eficácia legal com a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme contido no art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caráter excepcional, mediante autorização da autoridade 
superior, e devidamente justificada, o prazo de vigência do Contrato poderá ser prorrogado 
em até 12 (doze) meses, conforme faculta o art. 57, §4º da Lei n. 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

 
CLÁUSULA ONZE  – DA RESCISÃO 

 

  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 

haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

 
CLÁUSULA DOZE  - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

CLÁUSULA TREZE -  DA REPACTUAÇÃO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

As solicitações de repactuação e de revisão serão devidamente analisadas pelo 
TRE/AL e, uma vez aceitas, serão concedidas pela sua autoridade máxima. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será admitida a repactuação dos preços dos serviços objeto do 
Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação 
será contado a partir da data limite para apresentação da proposta constante do 
instrumento convocatório, se for este o caso, ou da data do Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta, quando 
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a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculadas às datas-bases 
destes instrumentos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será 
contada a partir da data da última repactuação ocorrida. 

PARÁGRAFO QUARTO  - As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
apresentação da planilha de custos e formação de preços, se for este o caso. 

PARÁGRAFO QUINTO - Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida 
mediante negociação entre as partes, considerando-se: 

a) os preços praticados no mercado e em outros Contratos de mesmo objeto 
celebrados por órgãos públicos; 

b) as particularidades do Contrato; 

c) a nova planilha apresentada com a variação dos custos; 

d) indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma  
natureza, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; 
e 

e)a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante; 

PARÁGRAFO SEXTO - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos 
comprovantes de variação dos custos, a qual será feita mediante termo aditivo ao 
Contrato vigente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O prazo referido no item anterior ficará suspenso enquanto a 
Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo TRE/AL para 
a comprovação da variação dos custos. 

PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL poderá realizar diligências para conferir a variação de 
custos alegados pela Contratada. 

PARÁGRAFO NONO - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão 
suas vigências iniciadas a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à 
repactuação, como regra geral, ou nas hipóteses dos incisos do artigo 58 da IN N.05/2017-
SEGES/MP. 

PARÁGRAFO DEZ - O TRE/AL poderá prever o pagamento retroativo do período que a 
proposta de repactuação permanecer sob sua análise, por meio de Termo de 
Reconhecimento de Dívida. 

PARÁGRAFO ONZE - Na hipótese do parágrafo  anterior, o período que a proposta 
permaneceu sob a análise do TRE/AL será contado como tempo decorrido para fins de 
contagem da anualidade da próxima repactuação. 

PARÁGRAFO DOZE - O Contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos de sua execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando, dessa forma, álea econômica extraordinária e extracontratual, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos do Art. 
65, II, d, da Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores. 
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CLÁUSULA CATORZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 E À PROPOSTA 
DE PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº XX/2020 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a 
integrá-lo, independentemente de transcrição.  

 
CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA 

  
 Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 
por igual período, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de 
garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do 
Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de pagamento dos 
empregados da Contratada que venham a participar da execução dos serviços contratados, 
nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do Contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas 
pela Contratada. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem 
expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 22.2 acima. 

PARÁGRAFO QUARTO -  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato 
por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

PARÁGRAFO QUINTO - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 
promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666/1993. 

PARÁGRAFO SEXTO -  Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas 
as cláusulas do Contrato; 
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b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração não 
comunique a ocorrência de sinistros. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE  - DO FORO 
 

       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 
      E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
 

 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
 
 

Pela Empresa 
 

Representante da empresa 
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ANEXO IV 
 

PLANILHAS PREENCHIDAS COM O VALOR ESTIMADO 
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                                   RESOLUÇÃO Nº 15.559/2014 do TRE/AL 

         (18/12/2014) 

Institui o Código de Ética dos servidores do Poder Judiciário Eleitoral de Alagoas. 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37da Constituição Federal de 1988, nos artigos 116 e 117 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999; 

CONSIDERANDO o contido no Procedimento Administrativo nº 17.291/2014; 

CONSIDERANDO que a missão institucional do Poder Judiciário Eleitoral, consistente em garantir a 
legitimidade do processo eleitoral, exige que seus servidores atuem com conduta ética compatível 
com a prestação do serviço público; 

CONSIDERANDO, por fim, a decisão do Pleno Administrativo, 

RESOLVE APROVAR O PRESENTE 

CÓDIGO DE ÉTICA 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º Fica instituído o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
(TRE-AL), que estabelece os princípios e normas de conduta ética, sem prejuízo da observância dos 
demais deveres e proibições legais e regulamentares. 

§ 1º Os princípios e normas de conduta ética contidos neste Código aplicam-se: 

I – a todos os servidores do quadro do TRE-AL, incluídos os efetivos e os ocupantes de cargo e 
função comissionada, lotados no Tribunal ou em Cartórios Eleitorais; 

II – a todos os servidores de outros órgãos lotados no TRE-AL, incluídos os removidos, requisitados, 
cedidos e os em exercício provisório; 

III – aos estagiários e aos agentes particulares à disposição do TRE-AL, incluídos os empregados das 
empresas contratadas; 

IV – aos colaboradores, durante o período em que estejam auxiliando nas atividades do TRE-AL; e 

V – a todo aquele que, mesmo pertencendo à outra instituição, preste serviço ou desenvolva 
qualquer atividade junto ao TRE-AL, seja na secretaria ou nos cartórios eleitorais, de natureza 
permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira por parte do TRE-AL. 

§ 2º No ato de posse dos servidores do TRE-AL deverá ser prestado compromisso de cumprimento 
das normas de conduta ética contidas neste Código. 

§ 3º O presente Código de Ética incidirá em todas as contratações de estágio e de prestação de 
serviços, de forma a assegurar o alinhamento de condutas destes agentes, durante a prestação 
contratual. 

§ 4º Este Código não se aplica aos magistrados, os quais possuem regulação deontológica própria. 

CAPÍTULO II 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0822327)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1111

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10991298/artigo-116-da-lei-n-8112-de-11-de-dezembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10990688/artigo-117-da-lei-n-8112-de-11-de-dezembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97937/regime-jurídico-dos-servidores-publicos-civis-da-união-lei-8112-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104076/lei-de-procedimento-administrativo-lei-9784-99


11
2 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2º Este Código tem por objetivo: 

I – tornar explícitos as normas deontológicas que regem a conduta dos servidores, fornecendo 
parâmetros para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura das ações adotadas por 
servidores do Judiciário Eleitoral; 

II – estabelecer regras básicas sobre conflito de interesses e restrições às atividades profissionais 
posteriores ao exercício do cargo; e 

III – oferecer, através da Comissão de Ética, uma instância apuradora de desvios deontológicos, 
mas, também, de consulta, visando a esclarecer dúvidas acerca da conformidade da conduta do 
servidor com os princípios e normas de conduta nele tratados. 
CAPÍTULO III 

DOS PRINCÍPIOS E NORMAS DE CONDUTA ÉTICA 

Seção I 

Dos Princípios e Valores Fundamentais 

Art. 3º São princípios e valores fundamentais a serem observados pelos servidores do TRE-AL no 
exercício do seu cargo ou função: 

I – o interesse público, a preservação e a defesa do patrimônio público; 

II – a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a transparência; 

III – a honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro; 

IV – a qualidade, a eficiência e a equidade dos serviços públicos; 

V – a integridade; 

VI – a independência, a objetividade e a imparcialidade; 

VII – a neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica; 

VIII – o sigilo profissional; 

IX – a competência; 

X – o desenvolvimento profissional; 

XI – a lealdade; 

XII – a tempestividade. 

Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores serão pautados sempre por 
uma avaliação de natureza ética, de modo a harmonizar as práticas pessoais com os valores 
institucionais. 

Seção II 

Dos Direitos 

Art. 4º São direitos de todos os servidores do TRE-AL, além dos previstos em lei, notadamente: 

I – trabalhar em ambiente adequado; 

II – ser tratado com equidade nos sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho 
individual, remuneração, promoção e transferência, bem como ter acesso às informações a ele 
inerentes; 

III – estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos e 
opiniões. 
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IV – participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento 
profissional, custeadas ou facilitadas pela Administração, respeitadas as limitações orçamentárias e 
financeiras, a oportunidade e a conveniência administrativas. 

V – ser tratado por autoridades, colegas de trabalho e demais pessoas com quem se relacionar em 
função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis limitações pessoais; 

Seção III 

Dos Deveres 

Art. 5º São deveres de todos os servidores do TER-AL, além de outros previstos em lei, 
notadamente: 

I – resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, 
agindo em harmonia com os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais; 

II – proceder com honestidade, probidade, lealdade, tempestividade e retidão, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de mais de uma opção, a que melhor se coadune com a ética e com o 
interesse público; 

III – representar imediatamente à chefia competente a respeito de todo e qualquer ato ou fato que 
seja contrário ao interesse público, prejudicial ao TRE-AL ou à sua missão institucional, de que 
tenha tomado conhecimento em razão do cargo ou função; 

IV – tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem 
se relacionar em função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis 
limitações pessoais; 

V – tratar os usuários do serviço público com cortesia e respeito, atentando para a condição e as 
limitações de cada um, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. 

VI – evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colegas de trabalho, respeitando 
os posicionamentos e as ideias divergentes, sem prejuízo de representar contra qualquer ato 
irregular ou ilegal, independentemente da hierarquia a que esteja subordinado; 

VII – apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas, evitando o uso de vestuário e adereços 
que comprometam a boa apresentação pessoal, a imagem institucional ou a neutralidade 
profissional; 
VIII – conhecer e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as boas práticas 
formalmente descritas e recomendadas por autoridade competente do TRE-AL, visando a 
desempenhar suas funções com competência e obter adequados níveis de profissionalismo na 
realização dos trabalhos; 

IX – empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado quanto à 
legislação, às normas e instruções de serviço e aos novos métodos e técnicas aplicáveis a sua área 
de atuação; 

X – multiplicar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de 
treinamentos ou de exercício profissional e que possam contribuir para a eficiência dos trabalhos 
realizados pelos demais servidores; XI – manter-se afastado de quaisquer atividades ou relações 
que reduzam sua autonomia e independência profissional, bem como sejam conflitantes, ou 
potencialmente conflitantes, com suas responsabilidades profissionais; 

XII – adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em especial nas instruções e relatórios 
que deverão ser tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e 
organizadas de acordo com as normas aplicáveis; 

XIII – manter sob sigilo dados e informações que a lei imponha natureza confidencial obtidos no 
exercício de suas atividades ou, ainda, de natureza pessoal de colegas e subordinados que só a eles 
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digam respeito, aos quais, porventura, tenha acesso em decorrência do exercício profissional, 
informando à chefia imediata ou à autoridade responsável quando tomar conhecimento de que 
assuntos sigilosos estejam ou venham a ser revelados; 

XIV – facilitar e colaborar com a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, 
prestando toda colaboração ao seu alcance; 

XVI– informar à chefia imediata, quando notificado ou intimado para prestar depoimento em juízo 
sobre atos ou fatos de que tenha tomado conhecimento em razão do exercício das atribuições do 
cargo ou função que ocupa; 

XVII – declarar, expressamente, seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar o 
desempenho de suas atividades com independência e imparcialidade, na forma definida neste 
Código; 

XIII – observar a responsabilidade social e ambiental, no primeiro caso, privilegiando, no ambiente 
de trabalho, a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social e, no segundo, de práticas que 
combatam o desperdício de recursos naturais e materiais e evitem danos ao meio ambiente. 

Seção IV 

Das Vedações 

Art. 6º Ao servidor do TRE-AL é vedada a prática de qualquer ato que atente contra a honra e a 
dignidade de sua função pública, os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais, especialmente: 

I – exercer quaisquer atividades incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função; 

II – prestar consultoria técnica ou qualquer tipo de serviço a partidos políticos, candidatos ou a 
qualquer pessoa física ou jurídica, ligada direta ou indiretamente ao processo eleitoral, bem como a 
empresas licitantes ou contratadas pelo TRE-AL; 

III – praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, com ato contrário ao 
interesse público e à ética definida neste Código, mesmo que tal ato observe as formalidades legais 
e não viole expressamente a lei; 

IV – discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se 
relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação 
sexual, necessidades especiais, nacionalidade, naturalidade, cor, idade, religião, tendência política, 
posição social ou quaisquer outras formas de discriminação; 

V – adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil, 
sobretudo e especialmente o assédio sexual de qualquer natureza e/ou o assédio moral, no sentido 
de desqualificar outros, por meio de palavras, gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a 
segurança, o profissionalismo ou a imagem; 

VI – opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outro servidor 
ou magistrado do TRE-AL; 

VII – atribuir a outrem erro próprio; 

VIII – apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem; 

IX – fazer uso do cargo ou da função, bem como de informações privilegiadas obtidas em razão do 
cargo ou função, para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em beneficio 
próprio, de outrem, de grupos de interesses ou de entidades públicas ou privadas; 

X – desviar servidor, colaborador, prestador de serviço ou estagiário para atendimento a interesse 
particular; 

XI – manter sob subordinação hierárquica direta, em cargo ou função de confiança, parente 
consanguíneo até o 3º grau e afim até o 2º grau, companheiro ou cônjuge; 
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XII – fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou documentos ainda não 
publicados, pertencentes ao TRE-AL, para utilização em fins estranhos aos seus objetivos ou à 
execução dos trabalhos a seu encargo, sem prévia autorização da autoridade competente; 
XIII – divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de informações sigilosas obtidas por 
qualquer forma em razão do cargo ou função e, ainda, de relatórios, instruções e informações 
constantes em processos cujo objeto ainda não tenha sido apreciado, sem prévia autorização da 
autoridade competente; 

XIV – publicar, sem prévia e expressa autorização pareceres realizados no desempenho de suas 
atividades no cargo ou função, cujo objeto ainda não tenha sido apreciado; 

XV – alterar ou deturpar, por qualquer forma, o exato teor de documentos, informações, licitação de 
obra, lei ou decisão administrativa ou judicial; 

XVI – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, qualquer tipo de ajuda 
financeira, gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza, de 
pessoa física ou jurídica interessada na atividade do servidor; 

XVII – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, mesmo em ocasiões de 
festividade, qualquer tipo de transporte, hospedagem ou favores de particulares, de forma a 
permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade; 

XVIII – usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer 
pessoa; 

XIX – ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho; 

XX – apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho, 
em situações que comprometam a imagem institucional; 

XXI – receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte vedada ou ilegal; 

XXII – cooperar com qualquer organização ou instituição que atente contra a moral, a honestidade 
ou a dignidade da pessoa; 

XXIII – utilizar sistemas e canais de comunicação do TRE-AL para a propagação e divulgação de 
trotes, boatos, pornografia, propaganda comercial, político-partidária, atividade terrorista, incitação 
à violência ou ao consumo de substância entorpecente, e qualquer forma de discriminação; 

XXIV – manifestar-se em nome do TRE-AL quando não autorizado e habilitado para tal, nos termos 
da política interna de comunicação social; 

XXV – participar de atividades político-partidárias, bem como utilizar vestimentas ou adereços que 
contenham qualquer forma de propaganda ou conotação eleitoral ou partidária; 

XXVI – atuar como procurador ou intermediário de outro servidor deste Tribunal, ainda que sem 
remuneração, em processo administrativo de qualquer espécie, exceto na qualidade de defensor 
dativo, nomeado pela Administração, nos termos do § 2º do artigo 164, da Lei nº 8.112/1990, ou 
como procurador na hipótese permitida no inciso XI do artigo 117 do referido diploma legal. 

§ 1º Não se incluem nas vedações deste artigo, os brindes ou a ajuda financeira que: 

I – não tenham valor comercial; 

II – sejam distribuídos por pessoas ou entidades de qualquer natureza a título de cortesia, 
propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, 
desde que não ultrapassem ao correspondente a 3% (três por cento) do vencimento básico do 
maior cargo da carreira; ou 

III – sejam ofertados por autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver 
reciprocidade. 

§ 2º Os presentes que, por alguma razão, não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para o 
servidor ou para a administração pública serão doados a entidades de caráter filantrópico ou 
setores do Tribunal que tratem de aspectos históricos ou culturais, a critério da Presidência. 
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Seção V 

Das Situações de Impedimento ou Suspeição 

Art. 7º O servidor deverá declarar seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar, 
ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, 
especialmente nas seguintes hipóteses: 

I – participar de instrução de processo: 

a) de interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o 3º grau; 

b) em relação ao qual haja amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou 
com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau; 

c) que envolva órgão ou entidade com o qual tenha mantido vínculo profissional nos últimos dois 
anos, ressalvada, neste último caso, a atuação consultiva; ou 

d) que tenha funcionado ou venha a funcionar como advogado, perito, testemunha, representante 
ou servidor do sistema de controle interno, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 

II – participar de qualquer missão ou tarefa que lhe tenha sido confiada, por meio de justificativa 
reduzida a termo, quando estiver presente conflito de interesses; ou 

III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 
companheiro. 
CAPÍTULO IV 

DA GESTÃO DE ÉTICA 

Seção I 

Da Comissão de Ética 

Art. 8º Fica instituída a Comissão de Ética do TRE-AL, com natureza consultiva e investigativa, 
composta por três membros e respectivos suplentes, todos servidores efetivos e estáveis, 
designados pelo Presidente do TRE-AL, dentre aqueles que nunca sofreram punição administrativa 
ou penal. 

§ 1º O mandato dos membros da Comissão será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

§ 2º O presidente da Comissão será indicado pelo Presidente do TRE-AL para mandato de 2 (dois) 
anos, dentre os servidores titulares do cargo de Analista Judiciário. 

Art. 9º Ficará suspenso da Comissão o membro que vier a ser indiciado criminalmente, responder a 
processo administrativo disciplinar ou transgredir qualquer dos preceitos deste Código, até o 
trânsito em julgado da decisão. Parágrafo único. Caso venha a ser responsabilizado, o membro será 
automaticamente excluído da Comissão. 

Art. 10. Nos casos de impedimento ou suspeição de membro titular da Comissão, será convocado 
automaticamente o respectivo suplente. 

Art. 11. Os membros da Comissão desempenharão suas atribuições sem prejuízo daquelas inerentes 
a seus cargos efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas. 

Parágrafo único. Havendo necessidade, por decisão da Presidência, os trabalhos da Comissão terão 
prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos de seus membros, podendo, ainda, se for o 
caso, ser autorizada a dedicação integral e exclusiva à Comissão. 

Art. 12. Não haverá remuneração pelos trabalhos desenvolvidos na Comissão de Ética, os quais 
serão considerados prestação de relevante serviço público e constarão na ficha funcional dos 
servidores membros. 
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Seção II 

Da Competência da Comissão de Ética 

Art. 13. Compete à Comissão de Ética do TRE-AL: 

I – apurar quaisquer irregularidades por meio de sindicância; 

II – instaurar, em razão de denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficientes, 
procedimento sobre conduta que considerar passível de violação às normas éticas, observados o 
contraditório e a ampla defesa; 

III – arquivar, de ofício, as denúncias sem identificação do denunciante ou que não atendam aos 
preceitos deste código; 

IV – elaborar plano de trabalho específico, envolvendo, se for o caso, outras unidades do TRE-AL, 
objetivando criar eficiente sistema de informação, educação, acompanhamento e avaliação de 
resultados da gestão de ética no TRE-AL; 

V – propor e desenvolver, com a EJE, cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários e outras 
ações de treinamento e disseminação deste código; 

VI – dirimir dúvidas a respeito da interpretação e aplicação deste Código e deliberar sobre os casos 
omissos, bem como, se entender necessário, fazer recomendações ou sugerir à Presidência do TRE-
AL normas complementares, interpretativas e orientadoras de suas disposições; 

VII – receber propostas e sugestões para o aprimoramento e modernização deste Código e propor a 
elaboração ou a adequação de normativos internos aos seus preceitos; 

VIII – apresentar relatório de todas as suas atividades, ao final da gestão anual de cada Presidente 
do TRE-AL, do qual poderá constar também avaliação da atualidade deste Código e as propostas e 
sugestões para seu aprimoramento e modernização; 

IX – apreciar as matérias que lhe forem submetidas; 

X – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade; 

XI – comunicar, obrigatoriamente, aos órgãos competentes as irregularidades que a Comissão de 
Ética do TREAL tiver ciência, quando envolverem, além de servidores, pessoas não sujeitas à 
investigação pela referida comissão. 

Parágrafo único. As decisões da comissão, precedidas de Relatório, serão publicadas de forma 
sucinta no Diário de Justiça Eletrônico, contendo o número do procedimento. 

Art. 14. Compete ao Presidente da Comissão de Ética: 

I – convocar e presidir as reuniões; 

II – nomear secretário, dentre os demais membros titulares; 

III – orientar os trabalhos da Comissão, ordenar os debates, iniciar e concluir as deliberações; 

IV – convocar suplente (s); 
V – comunicar ao Diretor-Geral do Tribunal o término do mandato de membro ou suplente com 
trinta dias de antecedência ou, no caso de vacância, no prazo máximo de cinco dias após a 
ocorrência. 

Parágrafo único. O Secretário manterá registro de todas as reuniões da Comissão e expedirá todas 
as comunicações em nome da Comissão. 

Seção III 

Do Funcionamento da Comissão de Ética 

Art. 15. Os trabalhos da Comissão de Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância 
dos seguintes princípios: 
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I – proteção à honra e à imagem da pessoa investigada; 

II – proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o 
desejar, e em observância à legislação; 

III – independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos. 

Art. 16. O resultado das reuniões da Comissão constará de ata aprovada e assinada por seus 
membros. 

Parágrafo único. Eventuais ausências às reuniões deverão ser justificadas pelos integrantes da 
Comissão. 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS 

Art. 17. A apuração da conduta em desacordo com as normas éticas será realizada com base nas 
orientações constantes deste Código de Ética, e não excederá o prazo de trinta dias, contados da 
data de instauração do procedimento, admitida a sua prorrogação por igual período, a critério do 
Presidente da Comissão, devendo a prorrogação ser publicada no DJE. 

§ 1º Até que esteja concluído, será sigiloso, qualquer procedimento instaurado para apuração de 
prática em desrespeito às normas éticas. 

§ 2º Concluída a investigação, e após a deliberação da Comissão, os autos do procedimento 
poderão deixar de ser sigilosos. 

§ 3º Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento objeto de sigilo legal, o acesso 
somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente 
encarregado da sua guarda. 

§ 4º Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, a Comissão, depois de 
concluído o processo de investigação, providenciará para que tais documentos sejam lacrados e 
acautelados, ou ainda desentranhados, observadas as disposições legais e regulamentares. 

Art. 18. A Comissão poderá solicitar os documentos as Unidades Administrativas do TRE necessários 
ao esclarecimento dos fatos, bem como promover diligências e solicitar laudos técnicos. 

§ 1º As unidades administrativas do TRE-AL deverão colaborar e prestar esclarecimentos em apoio 
ao desempenho das atividades da Comissão. 

§ 2º É irrecusável a prestação de informações por parte de servidor convocado pela Comissão, sob 
pena de abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar, nos termos 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 19. Concluída a instrução processual, a Comissão deverá emitir relatório conclusivo com 
sugestão das providências a serem adotadas, dando a devida ciência ao envolvido, com posterior 
remessa do resultado à consideração da Presidência do TRE-AL. 

§ 1º Se a conclusão for pela inexistência de falta ética, a Comissão proporá o arquivamento do 
procedimento. 

§ 2º Se a conclusão for pela existência de falta ética, a Comissão adotará as medidas de sua alçada 
previstas neste Código e submeterá o feito à consideração da Presidência do TRE-AL, a qual 
decidirá, no prazo de cinco dias úteis, acerca do proposto no relatório apresentado, podendo, ao seu 
descortino, determinar a instauração de Processo Disciplinar na forma da lei ou o encaminhamento 
do feito à Corregedoria Regional Eleitoral, se for o caso. 

Art. 20. A pena sugerida pela Comissão de Ética e sua fundamentação constará do respectivo 
relatório encaminhado à Presidência, assinado por todos os seus membros, com a ciência do 
faltoso. 

Art. 21. A Comissão de Ética, dada a gravidade da conduta do servidor, ou sua reincidência, bem 
como se constatada a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou 
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de infração disciplinar, encaminhará cópia dos autos à Presidência do Tribunal, que, entendendo 
cabível, encaminhará as autoridades competentes para apuração, sem prejuízo das medidas de sua 
competência. 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. Aplicam-se, subsidiariamente, aos trabalhos da Comissão de Ética e da Comissão Especial 
de Ética as normas relativas aos processos administrativos disciplinares constantes na Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 23. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos ___ dias do mês de 
dezembro do ano de 2014. 

Des. SEBASTIÃO COSTA FILHO - Presidente em exercício 

Des. ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA 

Des. ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA 

Des. ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO 

Des. EVERALDO BEZERRA PATRIOTA 
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DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2020.
À AJ-DG,
Para análise da minuta de edital , alterado em seu

texto quanto ao item 8.3.1 do edital. 
Foram alterados ainda os novos anexos, sem

repercussão no texto do contrato ou edital.
Ressalto que a nova Planilha de Custo  preenchida

e o memorial de Cálculo serão disponibilizadas no portal do
TRE/AL na internet.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 03/12/2020, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0822328 e o código CRC F7395DD4.

0001437-74.2020.6.02.8000 0822328v1
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PROCESSO : 0001437-74.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA

 

Parecer nº 2321 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral, 
 
 
Os presentes autos versam sobre a realização de

licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica,
visando à contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviço continuado de vigilância armada nas dependências
dos imóveis em uso pela Justiça Eleitoral, localizados no
município de Maceió- Alagoas.

Impende ressaltar que a versão inicial do Termo de
Referência  (0757061), aprovado pela Secretaria de
Administração (0770479), bem como a minuta (0788959) que
deu origem Edital do Pregão Eletrônico nº 83/2020
(0795536) foram analisados e aprovados por esta Assessoria
Jurídica por ocasião do Parecer AJ-DG 1996 (0790044).

Ocorre que, conforme se depreende do Despacho
SLC 0795844, a publicação do certame foi suspensa, por
determinação verbal do Senhor Secretário de Administração,
a fim de que se verificasse a necessidade de avaliação das
planilhas de composição de preço pela Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão - ACAGE, em obediência à regulamentação de
regência. 

Com vista dos autos, a ACAGE emitiu o Parecer
2078 (0797149), recomendando alguns apontamentos que
motivaram a SEGEC a alterar as mencionadas planilhas.

Em nova vista dos autos, a ACAGE opinou pela
regularidade das alterações efetuadas pela SEGEC,
recomendando a  continuidade do procedimento, como se vê
do Parecer 2176 (0807290). 

Ato contínuo, a Seção de Gestão Contratual -
SEGEC consolidou a mais recente versão do Termo de
Referência (0813670), com as planilhas aprovadas, e
encaminhou os autos à Seção de Licitações e Contratos- SLC,
para atualização da minuta do edital, a qual foi devidamente
lançada no evento SEi 0822327.

Quanto ao aspecto financeiro, a Coordenadoria de
Orçamentos e Finanças - COFIN (Despacho SGO 0821816)
informou a emissão a reserva de crédito nos autos
SEI 0009484-37.2020.6.02.8000, evento (0821808).

Pelo exposto, haja vista que o Parecer 1996
(0790044) debruçou-se sobre a regularidade jurídica do feito e
que as alterações havidas desde então dizem respeito
unicamente às planilhas de composição de custos,
devidamente aprovadas pela unidade competente, como se vê
do Parecer ACAGE 2176 (0807290), esta AJ-DG aprova, nos
termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93,  a
nova versão da minuta do edital de licitação (0822327)  na
modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo MENOR
PREÇO POR GLOBAL, objetivando a contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância
armada nas dependências dos imóveis localizados
neste município de Maceió - Alagoas, que compreenderá, além
da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos e
materiais e o emprego dos equipamentos necessários à
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execução dos serviços.
No entanto, por uma questão formal, faz-se mister a

ratificação da aprovação da última versão do Termo de
Referência, com a inclusão das novas planilhas, por parte da
Secretaria de Administração, como prescrito na
regulamentação vigente. 

É o parecer.
Seguem os autos à consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 04/12/2020, às 08:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 04/12/2020, às 08:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0822493 e o código CRC 72BE0316.

0001437-74.2020.6.02.8000 0822493v8
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CONCLUSÃO

Maceió, 04 de dezembro de 2020.
Tendo em conta o Parecer 2321 (0822493), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, que aprovou a
minuta do edital de licitação (0822327) na modalidade pregão,
na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL,
objetivando a contratação de pessoa jurídica para prestação
de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências
dos imóveis localizados neste município de Maceió - Alagoas,
que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de
todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos
necessários à execução dos serviços, tornem-se os autos
conclusos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste
TRE/AL, para a necessária e competente deliberação, com a
recomendação de que seja autorizada a fase externa do
certame licitatório.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
04/12/2020, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0822560 e o código CRC B699B7EC.

0001437-74.2020.6.02.8000 0822560v1
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INTERESSADO : SAD
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Decisão nº 2991 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0822560. 

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
GLOBAL, objetivando a contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas
dependências dos imóveis localizados neste município de Maceió -
Alagoas, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de
todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos
necessários à execução dos serviços.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0822327, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 2321(0822493) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 06/12/2020, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0823617 e o código CRC 3331CA5A.

0001437-74.2020.6.02.8000 0823617v2
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2020.
Retornem os autos à SLC, para publicar o aviso de

licitação para abertura no dia 21 do corrente.
Ciência ao Sr. Diretor-Geral, posto que estamos

agendando licitação para o período do recesso devido à
necessidade de se resolver a contratação o quanto antes, uma
vez que a atual contratada (Segurpro), mesmo tendo
concordado com a renovação excepcional dos dois contratos
com ela firmados, tem apresentado questionamentos por
telefone que demonstram seu desinteresse em continuar com
a avença, o que pode ser atestado pela Unidade gestora e pela
SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/12/2020, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0823748 e o código CRC C1070EA0.

0001437-74.2020.6.02.8000 0823748v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2020.
Atesto ciência acerca do conteúdo do Despacho

GSAD 0823748.
 
Retornem-se os autos à Secretaria de

Administração, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
07/12/2020, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0823802 e o código CRC B4985FA6.
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2020.
À SLC, para publicar o edital.
À SEGEC, para ciência e acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/12/2020, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0823870 e o código CRC A88C7781.
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DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
À SAD,
Para aprovação da versão final Termo de

Referência, conforme Parecer 0822493.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 08/12/2020, às 10:20, 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
0824221 e o código CRC 3ED3DCEA.
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DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
Devolvo os autos à SLC, para que cumpra a

Decisão 2991, da Presidência (doc. 0823617).
Quanto à questão suscitada pela Assessoria

Jurídica, acerca de possível ratificação do TR, o feito seguiu a
tramitação indicada na Conclusão GDG 0822560, vindo a ser
autorizada a abertura do certame pela Autoridade Competente
(doc. 0823617).

Portanto, em nosso entendimento, a questão foi
superada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/12/2020, às 11:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0824314 e o código CRC 75D2A4C8.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  9955//22002200 
  
PROCESSO Nº 0001437-74.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 22 de dezembro de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 9 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância 
armada, tudo de acordo com requisição promovida pela Coordenadoria de Infraestrutura 
desta Corte. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 

de 06 de outubro de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei nº 7.102/1983, a Portaria nº 3.233/2012 da  Direção Geral do 
Departamento de Polícia Federal, a Portaria nº 213/2017 da Secretaria de Gestão do 
Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão,  as Leis Complementares nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, as Instruções Normativas 
SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 
19 de janeiro de 2010, a  Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de 
janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria 
nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do 
Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF 
(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito 
da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis 
localizados no município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o 
fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários 
à execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste 
edital e seus anexos.  
 
2 – DA VIGÊNCIA 

 
2.1.  A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data da 
sua assinatura, , com eficácia legal com a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme contido no art. 
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4. Não será admitida nesta Licitação a participação de cooperativa. 

 

3.5.  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;  
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

36..  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 95/2020 (0824502)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1132

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

4 

 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
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6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas 

apenas duas casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes nos anexos deste Edital;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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. 
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7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços, 
considerando o quantitativo total  dos serviços e o  período de vigência de 
12 (doze) 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. 

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. 
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7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 
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7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 
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8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo para a contratação o valor global de R$ 984.641,47 (novecentos e 
oitenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete 
centavos), e que de modo algum vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 
8.3.1., estão disponíveis no Anexo IV.  
 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do serviço ofertado, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme 

modelos constantes nos Anexos II-A a II-C deverão ser enviados quando 

solicitados pelo pregoeiro. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
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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.  O licitante deverá encaminhar pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, Declaração, com fundamento 
no Acórdão TCU n. 950/2007 – Plenário, de 23/05/07, publicado no DOU de 28/05/2007, de 
que não incluiu percentuais ou  itens na planilha de custos e formação de preços ou em 
sua proposta comercial objetivando o ressarcimento de supostos gastos com os impostos 
diretos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido); 
 
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; 

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. 
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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. 

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, 

Edital do Pregão Eletrônico nº 95/2020 (0824502)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1140



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

12 

 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

 
g) Documento de Autorização de Funcionamento da empresa na atividade 
objeto desta licitação em plena validade (vide Portaria nº 3.233/2012 – DG/DPF);  

h)  Documento de Revisão de Autorização de Funcionamento em conformidade 
com a Portaria nº 3.233/2012. 

 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

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. 
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-

los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: Comprovação de aptidão para a prestação dos 
serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 
desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  
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9.10.3.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito 
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 
contrato social vigente. 

9.10.3.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 
10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.  

9.10.3.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo 
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços 
executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para 
fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 
5/2017.  
 
9.10.3.4 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3(três) 
anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de 
períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3(três) anos serem 
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 
5/2017.  

9.10.3.5 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A 
da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

9.10.3.6 O licitante deverá comprovar  que tenha executado contrato com  
número de postos equivalente ao ora licitado, conforme a alínea  c2 do 
item 10.6 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

9.10.3.7 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será 
aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia 
ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado, 
nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

 

 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez 
Corrente - LC, e Solvência Geral - SG superiores a 1 (um); 

b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o 
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício 
social; 
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c) comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 
proposta; 

d) declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos 
assumidos, conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017 
SEGES/MP, de que um doze avos dos contratos firmados com a 
Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 
apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante 
que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "c", observados os 
seguintes requisitos: 

d.1) a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do 
Resultado do Exercício - DRE, relativa ao último exercício social; e 

d.2) caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada 
na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE apresentada seja 
superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante 
deverá apresentar justificativas; 

e) certidão negativa de feitos de falência, recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos serviços ofertados; 

d) conter o valor unitário mensal  e anual dos postos diurno e noturno, bem 

como o  valor global da contratação; 
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e) Planilhas de Custos e Formação dos Preços, a serem preenchidas 

conforme modelos constantes nos Anexos I—D; 

f) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença 
normativa que rege a categoria profissional que executará o serviço, 
bem como a respectiva data base e vigência, conforme Código 
Brasileiro de Ocupações – CBO. 

10.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do 
recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, 
SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 
13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão 
cotar esses itens, sob pena de desclassificação. 

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. 
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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 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor e prazo de pagamento, em conformidade com este edital.  
 

Edital do Pregão Eletrônico nº 95/2020 (0824502)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1148



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

20 

 

15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contrtual, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  
 

16.1. Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de 
obrigações trabalhistas nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 05/2017 e  
do respectivo Caderno de Logística editado pelo Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 

16.2. As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento dos 
encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas do 
valor mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária 
oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 

16.3.  A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante autorização 
do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

16.4.  O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 
valores das seguintes previsões: 

a) 13º (décimo terceiro) salário; 

b) férias e um terço constitucional de férias; 

c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

d) impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

16.5.  O Contratante firmará/manterá acordo de cooperação com 
instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito 
vinculada; 

16.6.   A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o 
Contratante e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

a)  Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária oficial, de 
abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no nome da 
empresa; 

b) Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, 
de termo específico da instituição financeira oficial que permita o Contratante ter 
acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à 
autorização da Administração. 
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16.7.  O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da 
poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior 
rentabilidade. 

16.8.  Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 
mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser 
pago diretamente à empresa; 

16.9.  Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles 
previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP. 

16.10.  Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização 
para a criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 05/2017-
SEGES/MP. 

16.11. A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para 
utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações 
trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes 
condições: 

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 
devidos; 
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando dos 
gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 
c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, 
quando da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 
d) ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 
e) o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, 
por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários relativos ao serviço contratado. 

16.12.  Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o 
pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a 
vigência do Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos 
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 
vencimento. 

16.13.  O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 
indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, 
encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de 
cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da 
empresa. 

16.14.  A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar 
que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente  dos 
trabalhadores favorecidos. 

16.15.  A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo 
de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das 
obrigações trabalhistas. 
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16.16.  O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 
Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da 
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

17.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do 
contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor anual da 
contratação, a CONTRATADA que: 

a)  apresentar documentação falsa; 
b) fraudar a execução do contrato; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
d) cometer fraude fiscal; ou 
e) fizer declaração falsa. 

17.1.1. Para os fins da alínea “c”, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os 
descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/1993. 

17.2.  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, 
de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de 
falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, 
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou 
juntamente com as multas definidas nos itens e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as 
seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por prazo não 
superior a dois anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior; ou 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

17.3. .Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 
CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) 
dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 
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b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

17.4.  No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá ser 
sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato. 

17.5.  Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a 
CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 12, 
respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e alcançar o total de 
20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação será reiniciada a cada 
renovação de contrato. 

17.6. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a 
CONTRATADA: 

a). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) 
dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5 
(cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

17.7. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e 
o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte por 
cento) do valor anual do contrato. 

17.8.  Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a 
CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) 
dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7 
(sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

17.9.  No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e 
o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por 
cento) do valor anual do contrato. 

17.10.  O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela 
Administração, nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou 
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em 
legislação específica. 

17.11.  Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração 
aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

  

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 
CORRESPONDÊNCIA 
% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 
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4 5 3% 

5 8 4% 

6 10 5% 

  

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir a presença de empregado não 
uniformizado ou com uniforme manchado, 
sujo, mal apresentado e/ou 
sem crachá. 

1 
Por empregado e 
por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação para a 
execução dos serviços 

1 
Por empregado e 
por dia 

3 

Executar serviço incompleto, de baixa 
qualidade, paliativo, substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de  
providenciar recomposição  omplementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação falsa de serviço ou 
substituir material ou equipamento licitado 
por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo por motivo 
de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais. 

5 Por dia e por posto 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa 
ou dolo de seus agentes. 

3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da  CONTRATANTE 
para fins diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado 
pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar ou que cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências da CONTRATANTE 
quaisquer equipamentos ou materiais, 
previstos em contrato, sem autorização 
prévia do responsável. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

11 
Retirar empregados ou encarregados do 
serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 
por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 
Registrar e controlar, diariamente, 
a assiduidade e a pontualidade de 
seu pessoal. 

1 
Por empregado e 
por dia 

13 
Substituir empregado que tenha 
conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

1 
Por empregado e 
por dia 
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14 
Manter a documentação de 
habilitação atualizada. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

15 
Cumprir horário estabelecido pelo 
contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 
Por dia de 
ocorrência e por 
posto 

16 
Cumprir determinação da 
FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 

1 Por ocorrência 

17 
Cumprir determinação formal ou 
instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO 

2 Por ocorrência 

18 
Efetuar a reposição de empregados 
faltosos. 

2 
Por empregado e 
ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de salários, 
vales transporte, vales refeição, 
seguros, encargos fiscais e sociais, 
como recolhimentos das 
contribuições sociais da Previdência 
Social ou do FGTS, bem como arcar 
com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à 
execução do contrato nas datas 
avençadas. 

6 

Por mês de 
ocorrência do não 
pagamento de 
quaisquer dos 
benefícios 

20 
Entregar o uniforme aos 
empregados na periodicidade 
definida no edital. 

1 
Por empregado e 
por dia de atraso 

21 
Manter sede, filial ou escritório de 
atendimento na cidade local de 
prestação dos serviços. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

22 

Apresentar, quando solicitado, 
documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária e outros documentos 
necessários à comprovação do 
cumprimento dos demais encargos 
trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 
por dia 

23 

Creditar os salários nas contas 
bancárias dos empregados, em 
agências localizadas na cidade local 
da prestação dos serviços ou em 
outro definido pela Administração. 

1 
Por ocorrência e 
por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso ou 
incompleta a documentação 
exigida na Cláusula Nona - DA 
FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
FISCAL, TRABALHISTA E  
PREVIDENCIÁRIA deste contrato. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

25 
Entregar ou entregar com atraso os 
esclarecimentos formais solicitados 

2 
Por ocorrência e 
por dia 
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para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a 
análise da documentação exigida 
por força do contrato. 

26 
Manter em estoque equipamentos 
discriminados em contrato, para 
uso diário. 

2 
Por item e por dia 
de 
indisponibilidade 

27 

Impor penalidades, em no máximo 
15 (quinze) dias da ocorrência, aos 
empregados que se negarem a 
utilizar os equipamentos 
adequadamente. 

2 
Por empregado e 
por ocorrência 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do 
contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente 
notificada pela unidade 
fiscalizadora 

3 
Por item e por 
ocorrência 

29 

Substituir os equipamentos que 
apresentarem defeitos e/ou 
apresentarem rendimento 
insatisfatório em até 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas da 
comunicação da CONTRATANTE. 

2 
Por equipamento e 
dia de atraso 

30 

Cumprir pontos da política de 
sustentabilidade do TRE-AL 
(principalmente separação de 
resíduos, reciclagem e economia de 
água/energia). 

3 
P o r ocorrência 
apontada 

31 
A tender normas sobre saúde, 
higiene e segurança do trabalho. 

6 
P o r ocorrência 
apontada 

17.12.  O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 
CONTRATADA: 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 
multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

b) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial. 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida 
ativa. 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 
solicitação da CONTRATANTE. 

17.13.  O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais 
previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da 
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Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 8.666, de 
1993. 

17.14. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.15.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a execução, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.16.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.17.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.18.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.19.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
17.20.  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. 

 
17.20.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.21.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis 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. 
 
17.22.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 

Edital do Pregão Eletrônico nº 95/2020 (0824502)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1156



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

28 

 

18.1. As disposições relativas ao pagamento encontram-se discriminadas 
na Minuta Contratual, inserida no Anexo III deste Edital. 

 
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 (Pleitos 
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.37 (Locação de Mão de Obra). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 
  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 
   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
22.1. Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante 
de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
anual atualizado do Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de 
pagamento dos empregados da Contratada que venham a participar da execução dos 
serviços contratados, nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 
 

22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor 
da garantia prestada. 

 

22.2.  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do Contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
honradas pela Contratada. 
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22.3. Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem 
expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 22.2 acima. 

22.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 
Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

22.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração 
a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666/1993. 

 

22.6. Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 
cumpriu todas as cláusulas do Contrato; 

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração 
não comunique a ocorrência de sinistros. 

 
22.7. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Instrumento de Medição de Resultados; 
ANEXO I-B – Mapa de Riscos Para  contrato de Vigilância; 
ANEXO I-C – Insumos Diversos; 
ANEXO I-D – Planilha de Custos e Formação de Preços; 
ANEXO I- E – Memória de Cálculo; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO III - Minuta de contrato; 
ANEXO IV –Planilhas preenchidas com Valor Estimado; 
ANEXO V – Código de Ética 
 

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

Maceió/AL, 08 de dezembro 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 

  

1.1 Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço 

continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis localizados no 

município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o 

fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos 

necessários à execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos 

estabelecidos nos anexos deste documento. 

1.2 Para o contratante dos serviços, deve existir a racionalização dos 

recursos de segurança, com eventuais economias financeiras, muitas vezes 

permitindo que, com um número reduzido de homens, seja garantido um nível 

satisfatório de segurança. 

  

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

  

2.1 A contratação de empresa especializada para prestação dos 

serviços de vigilância patrimonial armada, por meio, inclusive, de rondas internas 

utilizando bastão de rondas, para os imóveis sob responsabilidade do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas  (TRE/AL), sediados no município de Maceió/AL, visa 

resguardar a integridade do patrimônio institucional e humano desse órgão, 

buscando não só evitar a depredação, a violação, a evasão e a apropriação indébita 

dos bens públicos, como também assegurar a incolumidade de autoridades, de seus 

servidores e público usuário. 

  

3. LEGISLAÇÃO E NORMAS 

  

● a Lei nº 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências; 

● o Decreto nº 10.024, que regulamenta a Lei nº 10.520/2002; 
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● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública; 

● a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública; 

● a Lei nº 7.102/1983, que dispõe sobre segurança para 

estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento 

das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de 

valores, e dá outras providências; 

● a Portaria DPF nº 3.233/2012, que dispõe sobre as normas 

relacionadas às atividades de Segurança Privada; 

● a Portaria SEGES/MP nº 213/2017, que dispõe sobre os valores 

limites para contratação de serviços de vigilância e de limpeza e conservação pelos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg); 

● o Caderno Técnico, elaborado pela elaborado pela Secretaria de 

Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), 

apresentando Estudo sobre a Composição dos Custos do Valores Limites para os 

Serviços de Vigilância; 

● a Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017 e seus anexos, que 

dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o 

regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional; 

● o Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão 

(SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), sobre 

Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial; e 

● a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com registro no MTE sob 

número AL000039/2019, celebrada entre o Sindicato das Empresas de Segurança e 

Vigilância do Estado de Alagoas e o Sindicato dos Empregados de Empresas de 

Segurança e Vigilância do Estado de Alagoas. 

  

4. DETALHAMENTO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO 

  

4.1 Do quantitativo de Postos  

  

-  01 (um) posto de vigilância armada diurna e 01 (um) posto de vigilância armada 

noturna para os imóveis onde funcionam o Fórum Eleitoral de Maceió e Galpão de 
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Urnas, a antiga sede do Tribunal (Praça Sinimbu), atualmente em reforma, bem como 

para os três galpões (interligados) utilizados pelas Seções de Almoxarifado e 

Patrimônio, desde que seja utilizado bastão controlador de ronda com software de 

instalação e gerenciamento compatível Sistema Operacional Windows e incluso 10 

bótons, para comprovação efetiva da realização das rondas, 01 (um) bastão para 

cada unidade; 

- pelo menos 02 (dois) postos de vigilância armada diurna e 02 (dois) posto de 

vigilância armada noturna para o Edifício Arnon de Mello, atual sede do TRE/AL, 

em razão do grande número de autoridades que ali transitam, bem como considerando 

o termo de convênio firmado entre o Banco do Brasil e este Regional, devendo, 

ainda, considerar o estacionamento anexo e a necessidade de utilização de bastão 

controlador de ronda com software de instalação e gerenciamento compatível Sistema 

Operacional Windows e incluso 10 bótons, para comprovação efetiva da realização 

das rondas, 01 (um) bastão. 

  

4.2 Da frequência e periodicidade  

  

4.2.1  É de suma importância manter os imóveis abaixo relacionados sob vigilância 

privada, ininterruptamente, 24h (vinte e quatro horas) por dia, diariamente, inclusive 

nos finais de semana e feriados; 

4.2.2 Os postos de serviço a serem preenchidos por vigilante, funcionarão todos os 

dias da semana (de segunda a domingo), cobrindo às 24h (vinte e quatro) horas do 

dia, no regime noturno de 12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de 

descanso) e regime diurno de 12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis horas 

de descanso).  

  

4.3 Da Localização dos Postos, da Escala e dos Horários de Execução do Serviço 

Quadro 1 - Local: Antiga Sede (Praça Visconde de Sinimbu) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do Serviço Escala de Trabalho 
Horário do 

Turno 

Quantidade de 

Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 07h00 

às 19h00 
01 02 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 19h00 

às 07h00 
01 02 
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Quadro 2 - Local: Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro e Galpão de Urnas (Av. Fernandes Lima - Farol) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do Serviço Escala de Trabalho 
Horário do 

Turno 

Quantidade de 

Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 07h00 

às 19h00 
01 02 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 19h00 

às 07h00 
01 02 

  

Quadro 3 - Local: Galpões do Almoxarifado e Patrimônio (Av. Menino Marcelo - Serraria) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do Serviço Escala de Trabalho 
Horário do 

Turno 

Quantidade de 

Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 07h00 

às 19h00 
01 02 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 19h00 

às 07h00 
01 02 

  

Quadro 4 - Local: Edifício Arnon de Mello (Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol) 

Estimativa das Quantidades 

Descrição do Serviço Escala de Trabalho 
Horário do 

Turno 

Quantidade de 

Postos 

Número de 

Vigilantes 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

diurna. 

12 horas diurnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 07h00 

às 19h00 
02 04 

Posto de Vigilância 

Patrimonial, armada, 

noturna. 

12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, 

envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 

(doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

das 19h00 

às 07h00 
02 04 

  

4.4 Da metodologia de prestação do serviço nos postos  

  

4.4.1 Em decorrência do tamanho da área a ser protegida, e/ou por 

razões de especificações nas atividades de segurança, é necessário que o vigilante 

saia circulando pela área, fazendo inspeções e averiguações, com objetivos de 

manutenção do grau de segurança, determinado no plano de segurança. 

4.4.2 Esta atividade é denominada de ronda da vigilância. O conceito 

da ronda está baseado na capacidade que os recursos humanos têm de poderem se 

movimentar, e constitui-se uma atividade operacional, pela qual os vigilantes da 

segurança patrimonial, circulam pelas áreas e instalações físicas, numa rotina de 

fiscalização e de inspeções periódicas. 
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4.4.3 Uma vez definida a utilização do sistema de ronda dos 

vigilantes, o ponto de partida para a implantação desse sistema, é a definição dos 

trajetos a serem percorridos pelos vigilantes. 

4.4.4 Em seguida, devem ser distribuídos os pontos de controle para a 

fiscalização e inspeção, após então devem ser definidos os eventos a serem 

monitorados durante o percurso e nos pontos de controle. 

4.4.5 Finalmente, o homem de segurança deverá tomar conhecimento 

dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem seguidos, nas suas rotinas de 

averiguações e inspeções no percurso de ronda (ex. o que fazer quando se deparar 

com uma situação anômala). 

4.4.6 Nos pontos estabelecidos para a passagem dos vigilantes e 

realização das verificações e inspeções, ao longo dos percursos de ronda, além de 

marcar presença e observar, os vigilantes devem colher informações sobre eventos 

anormais, eventos suspeitos e em desconformidades com os padrões de 

funcionamento dos locais. 

4.4.7 A implantação de postos de vigilância com ronda, permite que o 

vigilante aumente a abrangência de sua atuação, garantindo assim a segurança de uma 

maior área nas instalações físicas que ele esta alocado para proteger. 

  

4.5 Utilização dos sistema de rondas 

  

4.5.1 Para utilização do sistema de ronda, deve ser especificado o 

processo administrativo deste. 

4.5.2 O ponto de partida para a implantação desse sistema, é a 

definição dos trajetos a serem percorridos pelos vigilantes. Em seguida, devem ser 

distribuídos os pontos de controle, onde serão instalados os buttons, para a 

fiscalização e inspeção, após então devem ser definidos os eventos a serem 

monitorados durante o percurso e nos pontos de controle. 

4.5.3 Finalmente, o homem de segurança deverá tomar conhecimento 

dos procedimentos operacionais estabelecidos a serem seguidos, nas suas rotinas de 

averiguações e inspeções no percurso de ronda. 

  

4.6 Das atribuições do vigilante  

  

4.6.1 São atribuições do vigilante: 
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I. Vigiar as dependências de propriedade da contratante, com a finalidade 

de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e 

munições e outras irregularidades; 

II. Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento 

das leis e regulamentos; 

III. Recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de 

acesso livre e restrito, identificando-as, averiguando pretensões, e, se 

necessário, prestando informações ao público que estiver entrando ou 

saindo das dependências da contratante; 

IV. Fiscalizar as pessoas e cargas que ingressam e saem das 

dependências da contratante, bem como o patrimônio dessa; 

V. Escoltar pessoas e mercadorias, se necessário, dentro do local de 

prestação do serviço; 

VI.Controlar objetos e cargas; 

VII. Vigiar parques e reservas florestais, se pertencentes à contratante, 

combatendo inclusive focos de incêndio; 

VIII. Vigiar presos, se estiverem nas áreas de domínio da contratante; 

IX. Comunicar-se, de forma discreta, via rádio HT ou telefone; 

X. Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável 

pelo posto, qualquer anormalidade verificada, inclusive de 

ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias; 

XI. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do 

posto, adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida 

da Administração, bem como as que entenderem oportunas; 

XII. Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente 

autorizadas e identificadas com crachá, abordando somente aquelas que 

não estejam identificadas ou apresentem atitude suspeita; 

XIII. Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, 

identificando o motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de 

pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área interna 

da instalação, mantendo sempre os portões fechados; 

XIV. Controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas e de veículos 

após o término de cada expediente de trabalho (fora do horário de 

funcionamento das unidades), anotando situações fora da normalidade, 
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adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida da 

contratante, bem como as que entenderem oportunas; 

XV. Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o posto, 

quando da rendição, todas as orientações recebidas e em vigor, bem 

como eventual anomalia observada nas instalações e suas imediações; 

XVI.Comunicar à contratante todos os acontecimentos entendidos como 

irregulares e que possa vir a representar risco para o patrimônio do 

Tribunal, inclusive aqueles de ordem funcional, para que se adote as 

providências de regularização necessárias; 

XVII. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem 

policial dentro das instalações da Administração, facilitando a atuação 

daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual 

acontecimento; 

XVIII. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às 

instalações, sem que estes estejam devida e previamente autorizados pela 

Administração; 

XIX. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e 

imediações, que implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das 

instalações; 

XX. Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o 

fato à Administração no caso de desobediência; 

XXI. Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao 

local, de bens de servidores, de empregados ou de terceiros; 

XXII. Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida da 

Administração verificando as dependências das instalações, adotando os 

cuidados e providências necessários para o perfeito desempenho das 

funções e manutenção da tranqüilidade; 

XXIII. Assumir diariamente o posto, devidamente uniformizado, 

barbeado, de cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal 

adequada; 

XXIV. Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres, 

principalmente para atender a chamados ou cumprir tarefas solicitadas 

por terceiros não autorizados; e 

XXV. Registrar e controlar, juntamente com a Administração, 

diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 

ocorrências do posto onde estiver prestando seus serviços. Ademais, 
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visando à adequada consecução da atividade de vigilância, esta 

Administração entende que os funcionários alocados pela contratada 

deverão: 

a) Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da 

Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos 

responsáveis pela administração da instalação e outros de interesse, 

indicados para o melhor desempenho das atividades; 

b) Zelar, pela apresentação pessoal, mantendo as unhas e cabelos limpos 

e aparados, sapatos e coturnos engraxados, uniforme limpo e bem 

apresentável, barbear-se diariamente, apresentar-se com os cabelos curtos 

ou presos, usar maquiagem suave e jóias discretas; 

c) Apresentar postura atenta e impecável, o que significa não se encostar 

a paredes e pontos de apoio, evitar manter as mãos nos bolsos, bem como 

permanecer de costas para o público; 

d) Responsabilizar-se pela manutenção, em boas condições de uso, dos 

móveis e equipamentos, em especial os de proteção contra incêndio, 

instalados no seu posto de serviço/guarita; 

e) Zelar pela ordem, segurança e limpeza do seu local de trabalho; 

f) Obedecer às normas internas deste Tribunal; 

g) Registrar diariamente a sua frequência, através de ponto eletrônico; 

h) Permanecer nos seus postos, não devendo se afastar de seus afazeres, 

principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por 

terceiros que não sua chefia (e/ou preposto), exceto para realizar as 

rondas noturnas, periódicas e programadas; 

i) Ao efetuar as rondas noturnas, nos horários estabelecidos pela 

Administração contratante, verificar todas as áreas internas e externas aos 

prédios, como vias de acesso, garagens e pátios, 

j) Efetuar, mediante anuência do “revistado”, revista privada em bolsas 

ou sacolas quando julgar conveniente e necessário, solicitando ao 

transeunte abrir sua própria bolsa, em abordagem discreta, com polidez e 

respeito; 

k) Fechar as entradas e saídas em situações de risco, quando julgar 

necessário, a fim de proteger a comunidade interna; 

l) Nos horários preestabelecidos para funcionamento das unidades, salvo 

exceções, abrir e fechar os portões e as portas dos imóveis sob sua 

responsabilidade, e proceder regularmente a vistoria, constatando a 
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ausência de pessoas estranhas, abrindo e fechando as portas e 

janelas, ligando e desligando chaves de circuitos elétricos e aparelhos em 

geral, etc.; 

m) Organizar filas, quando houver necessidade; 

n) Auxiliar deficientes físicos a movimentarem-se pelo órgão contratante; 

o) Tomar as medidas necessárias para evitar danos, baseando-se nas 

circunstâncias observadas e valendo-se da autoridade outorgada pela 

função; 

p) Acionar a ativação e desativação do sistema de alarmes dos prédios 

nos horários pré-estabelecidos; 

q) Monitorar câmeras de segurança instaladas nos prédios, se houver; 

r) Prestar as informações que possibilitem a punição dos infratores; 

s) Redigir e assinar diariamente o livro de ocorrências referente ao seu 

posto de trabalho; e 

t) Notificar à Administração, a existência de lâmpadas queimadas, luzes 

acesas, equipamentos ligados ou danificados, portas e janelas abertas, 

vazamentos de água ou gás e princípios de incêndio, verificando as 

condições de segurança. 

  

4.7 Dos Requisitos Profissionais do Vigilante 

  

4.7.1 A prestação do serviço de vigilância deverá ser executada por 

profissionais qualificados nos termos da Lei nº 7.102/83, regulamentada pelo Decreto 

nº 89.056/1983 e suas alterações, como também de acordo com as normas impostas 

pela Portaria DPF nº 3.233/2012, os quais deverão ser registrados no Departamento 

de Polícia Federal, onde comprovarão preencher os seguintes requisitos: 

I. ser brasileiro; 

II. ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 

III. ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau; 

IV. ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado em 

estabelecimento com funcionamento autorizado; 

V. ter sido aprovado em exame psicotécnico e de saúde física e 

mental; 

VI. não ter antecedentes criminais registrados; e 
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VII. estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 

4.7.2 Convém ressaltar que a atividade de vigilância (CBO nº 

5.173.30) não se confunde com as atividades de porteiro, vigia e afins (CBOs da 

família nº 5.174), as quais, nos termos da Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), do Ministério do Trabalho, recepcionam e orientam visitantes e hóspedes. 

Zelam pela guarda do patrimônio observando o comportamento e movimentação de 

pessoas para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e outras anormalidades. 

Controlam o fluxo de pessoas e veículos identificando-os e encaminhando-os aos 

locais desejados. Recebem mercadorias, volumes diversos e correspondências. Fazem 

manutenções simples nos locais de trabalho. 

4.7.3 Os vigilantes, por sua vez, nos termos da CBO, Vigiam 

dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e 

combater delitos como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; 

zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e 

regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de 

acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio; escoltam pessoas e 

mercadorias. Controlam objetos e cargas; vigiam parques e reservas florestais, 

combatendo inclusive focos de incêndio; vigiam presos. Comunicam-se via rádio ou 

telefone e prestam informações ao público e aos órgãos competentes. 

4.7.4 Será assegurado ao vigilante, pelos instrumentos legais 

supracitados: 

I. às expensas do empregador a que se vincular, uniforme especial 

aprovado pela Ministério da Justiça, o qual deve ser usado somente quando em 

efetivo serviço; 

a) das especificações do uniforme constará apito com cordão, 

emblema da empresa, e plaqueta de identificação do vigilante, autenticada pela 

empresa e com validade de 06 (seis) meses, contendo o nome, número de registro na 

Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e fotografia tamanho 3x4 

do vigilante. 

II. quando em serviço, e no local de trabalho, portar revólver calibre 

32 ou 38 e utilizar cassetete de madeira ou de borracha; 

III. seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora; e 

IV. prisão especial por ato decorrente do exercício da atividade de 

vigilância. 

4.7.5 Ademais, os empregados da empresa especializada, alocados 

para a prestação dos serviços, deverão ser devidamente habilitados, selecionados - 

observando-se qualidades, habilidades e competências pessoais como a facilidade de 
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comunicação, a interação social, a boa argumentação verbal e escrita, a organização, 

a agilidade e disposição para o trabalho, o autodomínio, a discrição e o sigilo, o 

espírito de equipe, e o respeito e a polidez necessários para relacionar-se com 

servidores e público em geral - e rigorosamente preparados. 

  

4.8 Dos Locais de Realização do Serviço 

  

O serviço será prestado nos imóveis sob responsabilidade do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), sediados no município de Maceió/AL, 

descritos no item 4.3. 

  

4.9 Do Auxílio-Transporte, Auxílio-Refeição/Alimentação 

  

4.9.1 Mensalmente, deverá ser fornecido aos empregados, vales-

transporte e vales-alimentação/refeição, cujos valores deverão ser aqueles estipulados 

em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho; 

4.9.2 A entrega dos vales-transporte e vales-alimentação/refeição 

deverá ser realizada nas dependências do TRE/AL onde os empregados exerçam suas 

atividades laborais; 

4.9.3 A contratada deverá obedecer, quanto à data de entrega e à 

quantidade dos auxílios, ao disposto em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho 

da categoria; 

4.9.4 A Contratada deverá controlar o fornecimento dos auxílios-

transporte e auxílios alimentação/refeição, e o comprovante de fornecimento deverá 

conter as seguintes informações: nome e registro do empregado, lotação, data de 

fornecimento, quantidade fornecida, valor total fornecido e mês de competência; 

4.9.5 O comprovante de fornecimento dos auxílios deverá ser feito, no 

mínimo, em 2 (duas) vias, sendo que 1 (uma) deverá ser entregue ao fiscal do 

Contrato juntamente com o pedido de pagamento de fatura; 

4.9.6 A concessão de outros benefícios deve obedecer ao disposto em 

Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho da categoria;  

4.10 Do preposto 

4.10.1 A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, um 

preposto, aceito pela fiscalização, durante o período de vigência do contrato, para 

representá-la administrativamente, sempre que for necessário. Na declaração deverá 
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constar o nome completo, número do CPF e do documento de identidade, além dos 

dados relacionados à sua qualificação profissional. 

4.10.2. O preposto deverá se apresentar à respectiva unidade 

fiscalizadora em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para firmar, 

juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de Abertura do 

Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a 

execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à 

implantação de postos e execução do contrato relativos à sua competência. 

4.10.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões 

relacionadas às faturas dos serviços prestados. 

4.10.4. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à 

necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao 

cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. 

4.11 Fornecimento de uniformes 

4.11.1 A CONTRATADA deverá providenciar para que os 

profissionais indicados apresentem-se no local de prestação dos serviços trajando 

uniformes fornecidos às expensas da empresa. Os uniformes deverão ser aprovados 

previamente pela Fiscalização da CONTRATANTE e conter as características 

básicas constantes do ANEXO III - INSUMOS DIVERSOS. 

4.11.2. O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do 

prazo de 10 (dez) dias, a contar do início da prestação dos serviços. 

4.11.3. A quantidade de itens dos uniformes estimada nas tabelas 

refere-se ao previsto para o período de um ano, porém, deverá ser fornecida a metade 

a cada seis meses, exceto para eventual item com quantidade anual igual a 1 (um), 

que deverá ser fornecido no início da execução contratual e no início de cada período 

prorrogado, se houver. 

4.11.4. Todos os itens do conjunto de uniformes estarão sujeitos à 

prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, 

caso não correspondam às especificações.  

4.11.5 Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos 

uniformes, quanto a tecido, cor, modelo, desde que previamente aceitas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

4.11.6. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados mediante 

recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre 

que solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 
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4.11.7. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do 

posto de trabalho. 

4.11.8. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o 

uniforme usado, quando da entrega dos novos. 

  

5. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A QUANTIDADE DE 

SERVIÇO A SER CONTRATADO 

  

5.1 A demanda foi estabelecida considerando os pontos de acesso 

vulneráveis às dependências da antiga Sede do TRE/AL, atual Sede do TRE/AL, dos 

Galpões do Almoxarifado e Patrimônio do TRE/AL e do Fórum Eleitoral de Maceió. 

5.2 Assim, concluiu-se que 10 (dez) postos de serviços providos de 

vigilantes armados – serão suficientes para atender a demanda dos locais. 

  

6. UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O SERVIÇO 

  

6.1 Os serviços de vigilância patrimonial, conforme item 1, alínea b), 

do Anexo VI-A da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, devem ser contratados pelo preço 

mensal de cada posto de vigilância requerido, limitando-se aos valores máximos 

estabelecidos na Portaria SEGES/MP 213/2017. 

6.2 Para o Estado de Alagoas a Convenção Coletiva de Trabalho 

(CCT) de 2019, com número de registro no MTE AL000039/2019, considerando, 

portanto, em seus cálculos, benefícios e direitos dos trabalhadores que foram 

suprimidos pela reforma da CLT, bem como, pela nova CCT dessa categoria, 

celebrada em 13/08/2019, ainda vigente, utilizada para embasar a Planilha de Custos 

e Formação de Preços desta contratação. 

6.3 As recentes alterações dos direitos trabalhistas (supressão do DSR 

na jornada 12x36h, redução do intervalo intrajornada, permissão de indenização desse 

intervalo em detrimento de seu gozo e reposição do posto por outro funcionário, etc) 

e nas metodologias de cálculos (comparando-se as fórmulas aplicadas no referido 

caderno técnico àquelas propostas pela IN 05/2017), compensam, no que tange aos 

custos da contratação para a Administração, o aumento da remuneração básica dado 

pela nova CCT à categoria,  de tal forma que os preços totais mensais - para os postos 

diurno e noturno, respectivamente - devem ficar entre os limites mínimos e máximos 

estabelecidos no caderno técnico, os quais, ressalta-se, consideram apenas as 
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condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na 

execução do serviço. 

  

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

  

O Caderno de Logística do Ministério do Planejamento, 0660303, por 

sua vez, destaca que a contratada deverá: 

a) para todos os efeitos legais, responsabilizar-se perante o órgão 

contratante e terceiros, pelos atos e omissões praticados por seus empregados no 

desempenho de suas funções; 

b) comprovar a formação técnica específica da mão de obra oferecida, 

por meio de Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedido por 

instituição devidamente habilitada e reconhecida; 

c) implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de 

início dos serviços, a mão de obra nos respectivos Postos de Vigilância contratados; 

d) informar, em tempo hábil, qualquer motivo que atrase ou a impeça 

de assumir o posto conforme o estabelecido; 

e) fornecer uniformes e equipamentos à mão de obra envolvida, 

conforme a descrição e quantidades estipuladas no Anexo III, deste Termo de 

Referência; 

f) apresentar à Administração a relação de armas e cópias autenticadas 

dos respectivos Registro de Arma e Porte de Arma, que serão utilizadas pela mão de 

obra alocada nos postos; 

g) fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no 

momento da implantação dos postos; 

h) oferecer munição de procedência direta de fabricante, não sendo 

permitido em hipótese alguma o uso de munições recarregadas; 

i) prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos 

postos, nos regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista 

vigente; 

j) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão de 

obra oferecida para atuar nas instalações da Administração; 

k) efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter imediato, 

em eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho 

(dobra); 
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l) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, 

para atender a eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como 

impedir que a mão de obra que cometer falta disciplinar, qualificada como de 

natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações; 

m) atender de imediato às solicitações de substituição da mão de obra, 

qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

n) instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações 

da Administração, inclusive no que se refere ao cumprimento das Normas Internas e 

de Segurança e Medicina do Trabalho; 

o) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada 

nos postos das instalações onde houver prestação dos serviços; 

p) inspecionar os postos, por meio de seus supervisores, no mínimo 1 

(uma) vez por semana, em dias e períodos (diurno das 7h/15h e noturno das 15h/23h) 

alternados; e 

q) cientificar seus vigilantes de que a arma deverá ser utilizada 

somente em legítima defesa, própria ou de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio 

da Administração, após esgotados todos os outros meios para a solução de eventual 

problema. 

  

8. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, CONTA CORRENTE 

VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

  

8.1 A Garantia de Execução 

  

8.1.1 Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data da assinatura do Contrato, 

comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor anual atualizado do Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do 

custo da folha de pagamento dos empregados da Contratada que venham a participar 

da execução dos serviços contratados, nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 

8.1.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

o pagamento de: 

i. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
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ii. prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do Contrato; 

iii. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

iv. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

honradas pela Contratada. 

8.1.3 Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem 

expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item imediatamente 

anterior. 

8.1.4 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

8.1.5 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

Administração a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou 

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 

78 da Lei n. 8.666/1993. 

8.1.6 Será considerada extinta a garantia: 

a. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 

de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 

Contratada cumpriu todas as cláusulas do Contrato; 

b. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros. 

  

8.2 Conta-Depósito Vinculada para a Quitação de Obrigações 

Trabalhistas 

  

8.2.1 Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de 

obrigações trabalhistas nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 

05/2017 e  do respectivo Caderno de Logística editado pelo Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

8.2.2 As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento dos 

encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas do 

valor mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária 

oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 
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8.2.3 A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante 

autorização do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

8.2.4 O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 

valores das seguintes previsões: 

i. 13º (décimo terceiro) salário; 

ii. férias e um terço constitucional de férias; 

iii. multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

iv. impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

8.2.5 O Contratante firmará acordo de cooperação com instituição 

bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito vinculada; 

8.2.6 A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o 

Contratante e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

8.2.7 Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária 

oficial, de abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no 

nome da empresa; 

8.2.8 Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-

depósito vinculada, de termo específico da instituição financeira oficial que permita o 

Contratante ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores 

depositados à autorização da Administração. 

8.2.9 O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da 

poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior 

rentabilidade; 

8.2.10 Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 

mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a 

ser pago diretamente à empresa; 

8.1.11 Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles 

previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP. 

8.2.12 Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização 

para a criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 

05/2017-SEGES/MP; 

8.2.13 A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para 

utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações 

trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes 

condições: 
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i. parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 

devidos; 

ii. parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando 

dos gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 

iii. parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 

proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o 

FGTS, quando da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 

iv. ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 

v. o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, 

por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e 

previdenciários relativos ao serviço contratado. 

8.2.14 Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o 

pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante 

a vigência do Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos 

comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 

vencimento; 

8.2.15 O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 

indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a 

movimentação, encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial 

no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos 

documentos comprobatórios da empresa; 

8.2.16 A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar 

que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente  

dos trabalhadores favorecidos; 

8.2.17 A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo 

máximo de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a 

quitação das obrigações trabalhistas. 

8.2.18 O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 

Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da 

categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação 

de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

  

9. Obrigações do TRE/AL  

  

9.1 Celebrado o Contrato, o Tribunal Regional Eleitoral 

de Alagoas ficará obrigado a: 
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9.1.1 efetuar o pagamento, de acordo com as condições de preço e 

prazo estipuladas no instrumento contratual; 

9.1.2 promover, em conformidade com os artigos 66 e 67 da Lei n. 

8.666/93 e alterações posteriores, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 

Contrato a partir da data inicial de vigência deste, por intermédio de servidor 

especialmente designado para esse fim, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, o 

qual deverá anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à 

Contratada a ocorrência de qualquer fato que, a seu critério, exija medidas corretivas 

por parte da mesma; 

9.1.3 orientar os empregados sobre os programas sustentáveis 

existentes no TRE/AL.  

9.1.4 comunicar prontamente à Contratada toda e qualquer 

anormalidade verificada que interfira na execução do Contrato, a fim de que qualquer 

falha seja sanada em tempo hábil;  

9.1.5 permitir aos empregados da Contratada, que estejam 

devidamente identificados, acesso às suas dependências, possibilitando-lhes o 

desempenho de suas atribuições; e 

9.1.6 determinar, ante a especificidade da contratação, que sua 

fiscalização seja exercida obrigatoriamente por servidor ocupante do cargo de Agente 

de Segurança. 

  

10.CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAMENTO DA 

PROPOSTA 

  

10.1 Os serviços objeto deste Termo de Referência, tendo em vista as 

suas peculiaridades e natureza, serão licitados em seu valor global, somados os 

custos totais da contratação, conforme planilha de custos e formação de preços, 

constante no Anexo IV deste Termo de Referência. 

10.2 Será considerada vencedora do certame a licitante que, após a 

análise da proposta de preço e dos documentos de habilitação, atendidas as exigências 

do edital, houver ofertado o menor preço para a execução do objeto da licitação, pelo 

período inicial de 12 (doze) meses. 

10.3 A realização deste procedimento na modalidade pregão, na forma 

eletrônica, com julgamento pelo preço global, abrangendo os custos totais com os 

Postos de Trabalho, justifica-se em razão dos serviços serem destinados ao objeto 

comum “vigilância e controle de acesso”. Por isso, contratados junto à uma única 
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empresa permite um maior rendimento dos serviços e ganho  gerencial centralizado, 

bem como atividades mais dinâmicas, o que implica inúmeras vantagens para a 

Administração no tocante à responsabilidade e segurança ao patrimônio público. 

10.4 Do contrário, caso os itens fossem adjudicados a várias empresas, 

a responsabilidade pela segurança ficaria prejudicada, uma vez que a Administração 

não teria como estabelecer responsabilidade individualizada a cada Contratada, 

prejudicando a finalidade maior “vigilância e controle de acesso”, em última análise, 

prejudicando a própria segurança pública e patrimonial. 

  

11. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

  

11.1 As pessoas jurídicas interessadas em participar do certame 

licitatório que tenha por fim a contratação do objeto deste Termo de Referência 

deverão satisfazer as seguintes condições mínimas de regularidade fiscal, de 

capacidade técnica e de habilitação: 

11.1.1 estar regular junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), podendo comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF); 

11.1.2 estar regular junto à Seguridade Social, podendo comprovar por 

meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF); 

11.1.3 estar regular junto à Dívida Ativa da União, podendo 

comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF); 

11.1.4 estar regular junto à Fazenda Pública Federal, podendo 

comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF); 

11.1.5 declarar, com base nas disposições do edital de licitação, o 

cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, de 1988, conforme prescreve o art. 27, V, da lei n. 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999; 

11.1.6 declarar, com base nas disposições do edital de licitação, a 

inexistência de fato superveniente impeditivo à sua habilitação no certame; 

11.1.7 declarar, com base nas disposições do edital de licitação, a 

conformidade com as especificações do objeto do certame decorrente deste Termo de 

Referência; 
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11.1.8 declarar, para o fim de assegurar a “preferência de contratação” 

como critério de desempate, se é microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 

(EPP), com fundamento na Lei Complementar n. 123/2006 (Estatuto das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), de 14 de dezembro de 2006; 

11.1.9 declarar, com fundamento no Acórdão TCU n. 950/2007 – 

Plenário, de 23/05/07, publicado no DOU de 28/05/2007, que não incluiu percentuais 

ou  itens na planilha de custos e formação de preços ou em sua proposta comercial 

objetivando o ressarcimento de supostos gastos com os impostos diretos IRPJ 

(Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido); 

11.1.10 apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto, ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, apresentar, ainda, documentos  de 

eleição de seus administradores; 

11.1.11 disposição prevendo condições de habilitação econômico-

financeira nos seguintes termos: 

i. balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 

exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez 

Corrente - LC, e Solvência Geral - SG superiores a 1 (um); 

ii. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, 

tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do 

último exercício social; 

iii. comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 

proposta; 

iv. declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos 

assumidos, conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017 

SEGES/MP, de que um doze avos dos contratos firmados com a 

Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 

apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do 

licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "c", 

observados os seguintes requisitos: 
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 a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado 

do Exercício - DRE, relativa ao último exercício social; e 

 caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na 

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE apresentada seja 

superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante 

deverá apresentar justificativas; 

 certidão negativa de feitos de falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

11.1.12 comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, 

com o que está sendo licitado mediante a comprovação de experiência mínima de três 

anos da execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o 

somatório de atestados; 

11.1.13 apresentar autorização de funcionamento concedida pelo 

Departamento de Polícia Federal, bem como a comprovação de comunicação à 

Secretaria de Segurança Pública da respectiva unidade da federação, exigidas nos 

termos do art. 14, incisos I e II, da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, e dos artigos 32 

e 38 do Decreto n. 89.056, de 24 de novembro de 1983, que regulamentou a referida 

lei; e 

11.1.14 devem ser observados os parâmetros dos itens 10.6 e 10.7 do 

Anexo VII-A da IN 05/2017 SEGES/MP. 

  

12. CONDIÇÕES CONTRATUAIS GERAIS 

  

12.1 Do Preço e Forma de Pagamento 

  

12.1.1 Pela execução do serviço o TRE/AL pagará à Contratada o 

valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo, no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do atesto do fiscal do Contrato. 

12.1.1.1 o atesto na nota fiscal pela fiscalização ocorrerá no prazo de 

até 07 (sete) dias úteis. 

12.1.1.2 Para fazer jus ao pagamento pelos serviços efetivamente 

realizados, a Contratada deverá encaminhar ao TRE/AL, os seguintes documentos: 

 carta de solicitação de pagamento; 

 nota fiscal 
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 formulário de proposta comercial (primeira página do Anexo V do TR); 

 recibo devidamente assinado; 

 prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução Normativa SRF n.º 

1540, de 05 de janeiro de 2015 (simples nacional), se for o caso; 

 certificado de regularidade do FGTS (CRF); 

 certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da 

União; 

 certidão negativa de débitos trabalhistas. 

  

12.1.1.3 caso a Contratada não encaminhe os documentos elencados 

no item anterior, será notificada para apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao 

Contratante responsabilidade pelo atraso no pagamento. 

12.1.1.4 o CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos 

quais deva constar o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta 

comercial apresentada por ocasião da licitação, e na nota de empenho; 

12.1.1.5 o pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação 

qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade 

aplicada; 

12.1.1.6 quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos 

provocados exclusivamente pelo TRE/AL, o valor devido deverá ser acrescido de 

atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 

data do efetivo pagamento, e os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte 

fórmula: 

I= (TX/100) 

365 

EM = I x N x VP, onde: 

  

I= Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora atual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 
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12.2 Do Prazo de Vigência do Contrato 

  

12.2.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data 

da assintaura do contrato. 

12.2.1.1 Por se tratar de serviço a ser executado de forma contínua, o 

Contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração (TRE/AL), 

limitado, em qualquer caso, a 60 (sessenta) meses, sempre através de termos aditivos, 

conforme permissivo contido no art. 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93 e  alterações 

posteriores, desde que a instrução processual contemple: 

 relatório que discorra sobre a execução do Contrato, com informações de que 

os serviços tenham sido prestados regularmente; 

 justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse 

na realização do serviço; 

 comprovação de que o valor do Contrato permanece economicamente 

vantajoso para a Administração; 

 manifestação expressa da Contratada informando o interesse na prorrogação; 

e 

 comprovação de que o contratante mantém as condições iniciais de 

habilitação. 

12.2.2 em caráter excepcional, mediante autorização da autoridade 

superior, e devidamente justificada, o prazo de vigência do Contrato poderá ser 

prorrogado em até 12 (doze) meses, conforme faculta o art. 57, §4º da Lei n. 8.666/93 

e alterações posteriores. 

12.2.3 nas contratações de serviços continuados, a contratada não tem 

direito subjetivo à prorrogação contratual. 

12.2.4 toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato, devendo 

ser promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à 

aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante. 

12.2.5 a vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos com 

mão de obra exclusiva estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa 

de mercado, nas seguintes hipóteses: 
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i. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens 

envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de Lei; 

ii. quando o Contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens 

envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho e de Lei) e materiais serão 

efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no Contrato, 

que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que 

estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice 

setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE); 

iii. Na falta de qualquer índice setorial, fica definido o “Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE” como o índice oficial a que se 

refere a letra “b” desse item. 

  

12.3 Das Alterações Contratuais 

  

12.3.1 O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, 

na forma do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores; 

12.3.2 a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem no objeto do Contrato, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado inicial atualizado do Contrato, 

conforme dispõe o §1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores; 

12.3.3 as solicitações de repactuação e de revisão serão devidamente 

analisadas pelo TRE/AL e, uma vez aceitas, serão concedidas pela sua autoridade 

máxima; 

12.3.4 será admitida a repactuação dos preços dos serviços objeto do 

Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano; 

12.3.5 o interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação 

será contado a partir da data limite para apresentação da proposta constante do 

instrumento convocatório, se for este o caso, ou da data do Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da 

proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver 

vinculadas às datas-bases destes instrumentos; 

12.3.6 nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será 

contada a partir da data da última repactuação ocorrida; 
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12.3.7 as repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, 

acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 

apresentação da planilha de custos e formação de preços, se for este o caso; 

12.3.8 quando da solicitação da repactuação, esta somente será 

concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se: 

i. os preços praticados no mercado e em outros Contratos de mesmo objeto 

celebrados por órgãos públicos; 

ii. as particularidades do Contrato; 

iii. a nova planilha apresentada com a variação dos custos; 

iv. indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma natureza, 

valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e 

v. a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante; 

12.3.9 a decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos 

comprovantes de variação dos custos, a qual será feita mediante termo aditivo ao 

Contrato vigente; 

12.3.10 o prazo referido no item anterior ficará suspenso enquanto a 

Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo 

TRE/AL para a comprovação da variação dos custos; 

12.3.11 o TRE/AL poderá realizar diligências para conferir a variação 

de custos alegados pela Contratada; 

12.3.12 os novos valores contratuais decorrentes das repactuações 

terão suas vigências iniciadas a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à 

repactuação, como regra geral, ou nas hipóteses dos incisos do artigo 58 da IN 

N.05/2017-SEGES/MP. 

12.3.13 o TRE/AL poderá prever o pagamento retroativo do período 

que a proposta de repactuação permanecer sob sua análise, por meio de Termo de 

Reconhecimento de Dívida; e 

12.3.14 na hipótese do item anterior, o período que a proposta 

permaneceu sob a análise do TRE/AL será contado como tempo decorrido para fins 

de contagem da anualidade da próxima repactuação. 

  

12.4 Da Recomposição do Equilíbrio Econômico-financeiro 
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12.4.1 O Contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos de sua execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 

do príncipe, configurando, dessa forma, álea econômica extraordinária e 

extracontratual, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, 

nos termos do Art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores. 

  

12.5 Das Sanções Administrativas 

  

12.5.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão 

unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o 

valor anual da contratação, a CONTRATADA que: 

i) apresentar documentação falsa; 

ii)fraudar a execução do contrato; 

iii) comportar-se de modo inidôneo; 

iv) cometer fraude fiscal; ou 

v) fizer declaração falsa. 

12.5.2. Para os fins do subitem 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos 

tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, 

da Lei nº 8.666/1993. 

12.5.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei 

nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de 

retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de 

inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá 

ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens e 

nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções: 

i) Advertência; 

ii) Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, por prazo não superior a dois anos; 

iii) 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 
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Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior; ou 

iv) Impedimento de licitar e contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 

a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 

cinco anos. 

12.5.4. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 

CONTRATADA: 

i) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato 

após 10 (dez) dias contados da data estipulada para início da execução contratual; 

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos 

no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

12.5.5 No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA 

poderá ser sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do 

contrato. 

12.5.6. Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a 

CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do 

item 12, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e 

alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação 

será reiniciada a cada renovação de contrato. 

12.5.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a 

CONTRATADA: 

i). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato 

após 20 (vinte) dias contados da data estipulada para início da execução 

contratual; 

ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos 

no contrato por 5 (cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

12.5.8. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla 

defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 

20% (vinte por cento) do valor anual do contrato. 

12.5.9. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a 

CONTRATADA: 

i) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato 

após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução 

contratual; 
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ii) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos 

no contrato por 7 (sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

12.5.10. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla 

defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 

30% (trinta por cento) do valor anual do contrato. 

12.5.11. O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela 

Administração, nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou 

inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e 

em legislação específica. 

12.5.12. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a 

Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas 

seguintes: 

  

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 

CORRESPONDÊNCIA 

% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 

4 5 3% 

5 8 4% 

6 10 5% 

  

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir a presença de empregado não 

uniformizado ou com uniforme manchado, 

sujo, mal apresentado e/ou 

sem crachá. 

1 
Por empregado e 

por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação para a 

execução dos serviços 
1 

Por empregado e 

por dia 

3 

Executar serviço incompleto, de baixa 

qualidade, paliativo, substitutivo como por 

caráter permanente, ou deixar de  

providenciar recomposição  omplementar. 

2 Por ocorrência 

4 

Fornecer informação falsa de serviço ou 

substituir material ou equipamento licitado 

por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 

Suspender ou interromper, salvo por motivo 

de força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais. 

5 
Por dia e por 

posto 
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6 
Destruir ou danificar documentos por culpa 

ou dolo de seus agentes. 
3 Por ocorrência 

7 

Utilizar as dependências da  

CONTRATANTE para fins diversos do 

objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 

Recusar-se a executar serviço determinado 

pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 

justificado. 

5 Por ocorrência 

9 

Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar ou que cause dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências da 

CONTRATANTE quaisquer equipamentos 

ou materiais, previstos em contrato, sem 

autorização prévia do responsável. 

1 
Por item e por 

ocorrência 

11 

Retirar empregados ou encarregados do 

serviço durante o expediente, sem a anuência 

prévia da CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 

por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 
Registrar e controlar, diariamente, a 

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal. 
1 

Por empregado e 

por dia 

13 

Substituir empregado que tenha conduta 

inconveniente ou incompatível com suas 

atribuições. 

1 
Por empregado e 

por dia 

14 
Manter a documentação de habilitação 

atualizada. 
1 

Por item e por 

ocorrência 

15 

Cumprir horário estabelecido pelo contrato 

ou 

determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 

Por dia de 

ocorrência e por 

posto 

16 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO 

para controle de acesso de seus empregados. 
1 Por ocorrência 

17 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar da FISCALIZAÇÃO 
2 Por ocorrência 

18 Efetuar a reposição de empregados faltosos. 2 
Por empregado e 

ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de salários, vales 

transporte, vales refeição, seguros, encargos 

fiscais e sociais, como recolhimentos das 

contribuições sociais da Previdência Social 

ou do FGTS, bem como arcar com quaisquer 

despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à 

execução do contrato nas datas avençadas. 

6 

Por mês de 

ocorrência do não 

pagamento de 

quaisquer dos 

benefícios 

20 
Entregar o uniforme aos empregados na 

periodicidade definida no edital. 
1 

Por empregado e 

por dia de atraso 

21 

Manter sede, filial ou escritório de 

atendimento na cidade local de prestação dos 

serviços. 

1 
Por ocorrência e 

por dia 

22 Apresentar, quando solicitado, 2 Por ocorrência e 
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documentação fiscal, trabalhista, 

previdenciária e outros documentos 

necessários à comprovação do cumprimento 

dos demais encargos trabalhistas. 

por dia 

23 

Creditar os salários nas contas bancárias dos 

empregados, em agências localizadas na 

cidade local da prestação dos serviços ou em 

outro definido pela Administração. 

1 
Por ocorrência e 

por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso ou 

incompleta a documentação exigida na 

Cláusula Nona - DA 

FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL, TRABALHISTA E  

PREVIDENCIÁRIA deste contrato. 

1 
Por ocorrência e 

por dia 

25 

Entregar ou entregar com atraso os 

esclarecimentos formais solicitados para 

sanar as inconsistências ou dúvidas 

suscitadas durante a análise da documentação 

exigida por força do contrato. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

26 
Manter em estoque equipamentos 

discriminados em contrato, para uso diário. 
2 

Por item e por dia 

de 

indisponibilidade 

27 

Impor penalidades, em no máximo 15 

(quinze) dias da ocorrência, aos empregados 

que se negarem a utilizar os equipamentos 

adequadamente. 

2 
Por empregado e 

por ocorrência 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e 

seus anexos não previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência formalmente 

notificada pela unidade fiscalizadora 

3 
Por item e por 

ocorrência 

29 

Substituir os equipamentos que apresentarem 

defeitos e/ou apresentarem rendimento 

insatisfatório em até 24 (vinte e quatro) 

horas, contadas da comunicação da 

CONTRATANTE. 

2 

Por equipamento 

e 

dia de atraso 

30 

Cumprir pontos da política de 

sustentabilidade do TRE-AL (principalmente 

separação de resíduos, reciclagem e 

economia de água/energia). 

3 
Por ocorrência 

apontada 

31 
A tender normas sobre saúde, higiene e 

segurança do trabalho. 
6 

Por ocorrência 

apontada 

12.5.13. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 

CONTRATADA: 

i) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para 

cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 
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ii) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da comunicação oficial. 

iii) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido 

pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição 

em dívida ativa. 

iv) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o 

pagamento da multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

contados da solicitação da CONTRATANTE. 

12.5.14. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações 

legais previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da 

Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 

8.666, de 1993. 

  

12.6 Da Rescisão 

12.6.1 Constituem motivos para rescisão os constantes no art. 78 da 

Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

  

12.7 Dos Recursos Administrativos 

12.7.1 Relativamente aos recursos administrativos, a Contratada 

sujeitar-se- á, subsidiariamente, às normas da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

  

12.8 Das Disposições Gerais 

12.8.1 As normas de segurança constante deste Termo de Referência 

não desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposições legais, federais, 

estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os 

processos, ações ou reclamações movidos por pessoas físicas ou jurídicos em 

decorrência de negligência, imperícia ou imprudência no desenvolvimento dos 

serviços. 

  

12.9 Dos Anexos 

12.9.1 São documentos anexos ao presente Termo de Referência: 

ANEXO I -  Instrumento de Medição de Resultados - (0813677); 

ANEXO II -  Mapa de Riscos - (0813680); 
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ANEXO III - Uniformes e Equipamentos (0813680); 

ANEXO IV - Planilhas de Composição de Custos (0813703); 

ANEXO V - Memória de Cálculo para Composição dos Custos 

(0813708). 

  

  

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da SEGEC, em auxílio à Equipe de Planejamento 

  

  

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 21/11/2020, às 

16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

 
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS 

  

1. DA DEFINIÇÃO 

1.1 Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos 

serviços, identificando indicadores, metas, mecanismos de cálculo, forma de 

acompanhamento e adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas 

estabelecidas. 

1.2 Este anexo é parte indissociável dos Estudos Preliminares (0660302) 

e de seus demais anexos. 

1.3 A contratada obriga-se a aceitar a aferição dos serviços, conforme 

definição dos indicadores e descontos previstos contratualmente. 

1.4 O não cumprimento reiterado deste acordo poderá ensejar, além das 

penalidades previstas no edital e contrato, a rescisão contratual, garantida a ampla defesa 

e contraditório. 

1.5 Da adequação do pagamento: 

1.5.1 A aferição dos serviços será realizada sempre até o 1º (primeiro) 

dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sob a responsabilidade do fiscal do 

contrato. 

1.5.2 Verificado o não cumprimento integral das obrigações 

estabelecidas neste acordo, o fiscal determinará a adequação do pagamento à contratada, 

aplicando os acréscimos previstos nas tabelas. 

1.5.3 Não será necessária a abertura de processo administrativo para 

adequação do pagamento. 

1.5.4 Além da adequação dos acréscimos previstos neste acordo, poderão 

ser aplicadas, independentemente das demais penalidades previstas no edital e contrato: 

multa, impedimento de licitar e contratar entre outros, garantidos a ampla defesa e 

contraditório. 

  

2. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE 

AVALIAÇÃO 

2.1 Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por meio 

dos indicadores de qualidade apresentados nas tabelas abaixo: 
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INDICADOR Nº 01 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

Item Descrição 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento dos serviços 

conforme descrito no Termo de Referência, e de 

todas as cláusulas contratuais. 

Meta a cumprir 100% diariamente. 

Instrumento de 

medição 
Conferência local e documental. 

Forma de 

acompanhamento 
Visual, pelo gestor e fiscais de contratos. 

Periodicidade Diária. 

Mecanismo de 

Cálculo 

Serão verificadas as ocorrências e descontado 

conforme tabela. 

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o valor 

mensal da nota fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal da 

nota fiscal. 

Observações 
Nos três primeiros meses sua validade será 

meramente para fins de orientação e adaptação. 

  

  

INDICADOR Nº 02 –  DOS COLABORADORES 

QUANTITATIVO DE COLABORADORES, USO DE UNIFORME, 

ASSEIO PESSOAL E CORTESIA NO ATENDIMENTO 

Item Descrição 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento das atividades 

realizadas no local determinado para a execução 

dos serviços, vedada a ausência ou redução de 

colaboradores, devendo a empresa providenciar a 

substituição em caso de faltas. Garantir que os 

colaboradores apresentem-se uniformizados e 

asseados, prestando os serviços com cortesia e 

gentileza. 

Meta a cumprir 

100% diariamente de quantitativo adequado de 

colaboradores, utilização de uniforme, asseados e 

atendimento cortês. 

Instrumento de medição Controle de ponto e conferência local. 

Forma de 

acompanhamento 

Visual, pelo fiscal de contrato e através do 

controle de ponto. 
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Periodicidade Diária. 

Mecanismo de Cálculo 

Será verificada frequência dos colaboradores, 

utilização de uniforme, asseio pessoal e cortesia 

no atendimento descontados conforme tabela. 

Início de Vigência Conforme contrato. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o valor 

mensal da nota fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal 

da nota fiscal. 

Observações 
Nos três primeiros meses sua validade será 

meramente para fins de orientação e adaptação. 

  

INDICADOR Nº 03 –  DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTROS 

BENEFÍCIOS 

ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTROS BENEFÍCIOS 

Item Descrição 

Finalidade Mitigar ocorrências de atrasos de pagamento. 

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês. 

Instrumento de medição Constatação formal de ocorrências 

Forma de 

acompanhamento 
Pessoal. Pelo fiscal do contrato. 

Periodicidade 

Mensal, nos termos do art. 459 §1º, do Decreto- Lei 

5452/43, ou data base fornecida por convenção 

coletiva da categoria 

Mecanismo de Cálculo 
Identificação de, pelo menos, uma ocorrência de 

atraso no mês de referência. 

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 1 ponto: sem aplicação de sanções. De 2 a 3 

pontos: desconto de 5% sobre o valor mensal da 

nota fiscal. De 4 a 5 pontos: desconto de 10% sobre 

o valor mensal da nota fiscal. 

Observações Atendendo ao disposto do art. 459 §1º da CLT 

  

INDICADOR Nº 04 –  DO FUNCIONAMENTO 

ABERTURA, ENCERRAMENTO, FUNCIONAMENTO, MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS 
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Item Descrição 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento das atividades, 

vedada a falta ou precariedade do funcionamento, 

com o fiel cumprimento dos horários de abertura e 

fechamento. Garantir o quantitativo adequado de 

materiais e equipamentos 

Meta a cumprir 

100% diariamente cumprir os horários de 

funcionamento estabelecidos, dispor de todo o 

material e equipamentos previstos. 

Instrumento de medição Conferência local. 

Forma de 

acompanhamento 
Visual. 

Periodicidade Diária. 

Mecanismo de Cálculo 

Será verificado os horários de abertura e  

 encerramento, quantitativo dos materiais e 

equipamentos e descontado conforme tabela 

Início de Vigência Conforme contrato. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 

4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o valor 

mensal da nota fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal da 

nota fiscal. 

Observações 
Nos três primeiros meses sua validade será 

meramente para fins de orientação e adaptação. 

  

INDICADOR Nº 05 – DO ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DA 

CONTRATANTE 

TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE 

Item Descrição 

Finalidade 
Mensurar o tempo de resposta às solicitações da 

contratante. 

Meta a cumprir Até dia útil posterior à solicitação. 

Instrumento de medição Constatação formal de ocorrências. 

Forma de 

acompanhamento 
Pessoal. Pelo fiscal do contrato. 

Periodicidade Por evento/solicitação à contratante. 

Mecanismo de Cálculo 
Verificação da quantidade de ocorrências 

registradas com tempo de resposta superior a meta. 

Início de Vigência A partir do início da prestação do serviço 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Sem ocorrências: 0 pontos 

1 ocorrência: 1 ponto 

2 ocorrências: 2 pontos 

3 ocorrências: 3 pontos 
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4 ocorrências: 4 pontos 

5 ou mais ocorrências: 5 pontos 

Sanções 

Até 2 pontos: sem aplicação de sanções. 

De 3 a 4 pontos: desconto de 5% sobre o valor 

mensal da nota fiscal. 

5 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal da 

nota fiscal. 

Observações 

O que se busca com esse indicador é obter ciência e 

comprometimento quanto a resolução das 

demandas levantadas pela contratante o mais breve 

possível, mesmo que a resolução definitiva de 

determinada demanda se dê em maior tempo. 

  

3. DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA 

3.1 Constará do formulário de avaliação periódica para o registro dos 

resultados auferidos relativamente a cada um dos indicadores acima, subscrito pelo 

servidor avaliador e pelo preposto da contratada, declarando sua ciência quanto aos 

níveis de qualidade apurados por meio desse IMR, bem como de suas implicações 

(sanções), se for o caso, na forma do quadro abaixo:  

  

FORMULÁRIO - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE 

RESULTADOS 

Indicador Pontuação Sanção Observações 

1 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

2 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

3 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

4 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

5 0 1 2 3 4 5 NSA 5%NF 10%NF   

Competência   Data da avaliação:   

Servidor Avaliador:   

Ciência Preposto:   

  

4. DA FORMA DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

4.1 A unidade gestora solicitará à informática a disponibilização do 

formulário do item 3 em formato a ser mensalmente preenchido pela fiscalização através 

do Sistema Eletrônico de Informação - SEI!. 

4.2 A fiscalização deverá, mensalmente, realizar o preenchimento do 

formulário do item 3, solicitando a ciência do preposto. 

4.3 A realização de conferência da documentação só será realizada após 

o devido preenchimento do formulário do item 3. 
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Lindineide Oliveira Cardoso 
Chefe da Seção de Gestão de Contratos 

Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017 

 

 
Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 21/11/2020, às 16:38, 

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-B 

 

MAPA DE RISCOS PARA CONTRATO DE VIGILÂNCIA  

 

Mapa de Riscos - Contratação Serviços de Vigilância 

  RISCO CAUSA IMPACTO PROBABILIDADE CONTROLE 
RESPONSÁVEL PELO 

CONTROLE 

PRAZO DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

DO CONTROLE 

1 - Demanda 
Demanda 

equivocada  

- Falta de 

planejamento do 

requisitante; - 

Erro na 

solicitação da 

demanda 

4 2 

- Elaboração de 

formulários 

detalhados para o 

requisitante 

preencher; - 

Participação do 

requisitante na 

Equipe de 

planejamento; 

Requisitante e Comissão 

de planejamento, 

auxiliados pela SEGEC 

Até a publicação 

do edital 

2 – 

Recebimento 

da Demanda 

Não verificar a 

real necessidade 

do serviço 

- Recursos 

humanos 

insuficientes 

(excesso de 

trabalho); 

- Falta de 

capacitação dos 

2 2 

- Capacitação 

dos servidores; 

-Remanejamento 

do quadro de 

pessoal do órgão. 

Gestor e Comissão de 

planejamento 

Até a elaboração 

do edital 
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servidores. 

3 – 

Formação da 

Esquipe de 

Planejamento 

e Estudos 

Preliminares 

da 

Contratação 

Estudos 

preliminares 

incorretos 

- Nomeação de 

pessoas sem 

qualificação 

técnica ou 

experiência para 

equipe de 

planejamento da 

licitação; 

2 2 

- Equipe de 

planejamento 

deverá ser 

composta por 

servidores com 

conhecimento 

técnico do 

objeto, de 

legislação 

trabalhista e dos 

procedimentos 

da contratação.  

- Orientação da 

SEGEC. 

Secretário de 

Administração 

Conforme a 

necessidade de 

atendimento da 

demanda 

4 – 

Verificação e 

análise da 

demanda 

Estimativa 

inadequada de 

preços 

- Desconhecer os 

meios para 

efetuar a 

pesquisa; 

- Especificações 

incorretas do 

serviço. 

3 2 

- Treinamento e 

capacitação dos 

servidores; - 

Revisão da 

descrição do 

objeto por outro 

servidor com 

conhecimento 

técnico, além do 

requisitante 

SEIC 
Até a elaboração 

do edital 
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(SEGEC). 

Elaboração do 

Termo de 

Referência 

inadequado; 

- Falta de 

capacitação dos 

servidores; - 

Sobrecarga de 

trabalho; - 

Desconhecimento 

técnico do 

requisitante. 

4 3 

- Capacitação 

dos servidores; 

-Remanejamento 

do quadro de 

pessoal do órgão; 

-Devolver para o 

demandante 

conferir e 

ratificar. 

Requisitante/ Equipe de 

planejamento/ SLC 

Conforme a 

necessidade de 

atendimento da 

demanda 

Aquisição de 

serviços superior 

ou inferior à 

necessidade 

- Falta de 

planejamento ou 

levantamento 

inadequado das 

necessidades; - 

Equívoco por 

parte do 

requisitante. 

4 2 

- Equipe de 

planejamento 

deverá ser 

composta por 

servidores com 

conhecimento 

técnico do 

objeto, de 

legislação 

trabalhista e dos 

procedimentos 

da contratação. 

- Revisão dos 

Requisitante/ Equipe de 

planejamento 

Até a elaboração 

do edital 
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processos no 

fluxo da compra. 

5 – 

Consultoria 

AJ-

DG/ACAGE 

Atraso na 

emissão do 

parecer 

- Grande número 

de processos a 

serem analisados. 

1 1 

Iniciar a licitação 

com 

antecedência 

Secretaria de 

Administração/ Direção-

Geral 

Conforme a 

necessidade de 

atendimento da 

demanda 

6 – Licitação 

/ Pregão 

Pregão deserto; 

- Localidade; 

- Desvantagem 

econômica na 

execução do 

serviço. 

2 1 

Iniciar a licitação 

com 

antecedência 

para ter tempo 

hábil de refazer o 

processo 

Secretaria de 

Administração/SLC 

Conforme a 

necessidade de 

atendimento da 

demanda 

Aceitação de 

lance inexequível 

- Falta de 

experiência do 

pregoeiro; 

-Falta de atenção 

do pregoeiro e 

equipe de apoio. 

4 1 

Treinamento de 

pregoeiro e 

equipe de apoio 

Pregoeiro e Equipe de 

Apoio 
Constante 

Fraude 

- Má fé da 

empresa; 

- Formação de 

cartel; 

4 1 Não se aplica 

Secretaria de 

Administração/Pregoeiro 

e Equipe de Apoio 

Constante 

Impugnação do - Edital mal 2 2 - Utilização de Requisitante/ Equipe de Até a elaboração 
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Edital - elaborado; - Falta 

de atenção às 

normas e 

legislação 

vigentes ao 

elaborar o Edital. 

modelos da 

AGU, TCU ou 

PGFN; 

- Criar um nível 

de revisão e 

supervisão do 

Edital 

planejamento/ SLC do edital 

7– Contrato 

Formalização 

incorreta do 

Termo 

Contratual 

- Minuta do 

Contrato mal 

elaborada no 

Edital; 

- Erros de 

digitação; 

4 1 

- Criar nível de 

revisão dos 

procedimentos; 

SLC 
Até a elaboração 

do Edital 

Falta de 

publicação do 

Diário Oficial 

- Falta de fluxos 

bem definidos no 

Setor 

responsável. 

1 1 

-Criação e 

utilização de 

check list dos 

processos de 

contratação 

SLC 
Conforme prazos 

do edital 

8– Gestão e 

execução do 

objeto do 

Contrato 

Registro 

inadequado das 

ocorrências no 

posto de trabalho 

- Falta de 

treinamento e 

orientação aos 

vigilantes por 

parte da 

Contratada; - 

3 2 

- Exigir que a 

Contratada treine 

e oriente seus 

funcionários 

sobre as 

exigências do 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 
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Falta de atuação 

do Fiscal não 

conferindo se os 

registros são 

devidamente 

anotados 

Edital; 

- Treinamento da 

equipe de 

fiscalização. 

Uso de força 

desproporcional 

à ocorrência 

- Falta de 

treinamento do 

vigilante. 

4 2 

- Exigir que a 

Contratada 

proporcione 

treinamento 

periódico aos 

seus funcionários 

sobre as práticas 

adequadas de 

abordagem 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 

Áreas 

desguarnecidas 

de segurança 

Falha no plano 

operacional de 

produção e escala 

dos vigilantes - 

Falta de previsão 

adequada de 

postos de 

trabalho durante 

a análise da 

demanda. 

4 2 

- Exigir que a 

Empresa 

apresente o POP 

atualizado; - 

Participação do 

requisitante na 

equipe de 

planejamento da 

contratação; - 

Criar nível de 

revisão do 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 
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quantitativo 

antes da 

confecção do 

Edital 

Execução do 

objeto contratual 

em desacordo 

com o Contrato 

- Fraude; - 

Gestão e 

Fiscalização 

inadequada ou 

ausente; 

4 1 

- Capacitar a 

equipe de 

fiscalização do 

Contrato de 

forma a poder 

reconhecer as 

fraudes com 

maior facilidade, 

e cobrar que o 

objeto do 

contrato seja 

executado de 

forma correta. 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 

Falta de 

empenho vigente 

para liquidação e 

pagamento à 

Contratada 

- Falta de 

gerenciamento e 

controle do 

orçamento 

destinado ao 

Contrato, por 

parte do 

responsável 

2 2 

Controlar o 

empenho e seu 

saldo desde o 

início do 

Contrato 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 

Impunidade da Falta de 4 1 - Fiscalização Gestão e Fiscalização do Durante a vigência 
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Empresa que 

comete fraude ou 

descumprimento 

contratual 

acompanhamento 

do Fiscal e 

Gestor do 

Contrato para 

cada falta 

cometida; - 

Consequente 

falta de abertura 

de processo de 

penalização; - 

Processo de 

penalização 

concluído, sem o 

devido registro 

no SICAF e 

CADIN, no que 

couber. 

eficiente do 

Contrato; - Envio 

de notificações 

cobrando sobre 

os 

descumprimentos 

de cláusulas 

contratuais; 

- Se necessário, 

abertura de 

processo de 

penalização; 

- Inclusão no 

SICAF e, quando 

couber, no 

CADIN, da 

empresa 

penalizada. 

Contrato do contrato 

Prejuízo 

orçamentário 

para a 

Administração 

Rescisão 

Contratual por 

inexecução do 

objeto; - Objeto 

mal executado 

acarretando 

4 1 

Fiscalização 

eficiente do 

Contrato. 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 
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desperdício ou 

dano ao erário. 

Corrupção dos 

agentes da 

Contratada 

- Venda de 

informações; - 

Favorecimento 

do acesso ao 

local para fins 

ilícitos 

4 1 

Reforçar as 

orientações sobre 

o Código de 

Ética que deve 

ser repassado aos 

seus funcionários 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 

Responsabilidade 

Solidária da 

Administração 

em Ações 

Trabalhistas 

Fiscalização 

Administrativa 

Inadequada; - 

Falta de criação 

da Conta 

Garantia. 

4 1 

- Melhorar o 

treinamento dos 

Fiscais 

Administrativos; 

- Incluir a 

criação da Conta 

Garantia no 

check list do 

processo. 

Equipe de planejamento/ 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Elaboração do 

edital/ Durante a 

vigência do 

contrato 

Fraude na 

documentação 

trabalhista 

apresentada 

Má fé da 

Empresa; - Má fé 

dos funcionários 

da Empresa 

4 2 

Treinamento 

sobre 

reconhecimento 

de fraudes para 

os servidores que 

participam do 

processo de 

compra 

Gestão e Fiscalização do 

Contrato 

Durante a vigência 

do contrato 

Descumprimento - Má fé da 4 2 Fiscalização Gestão e Fiscalização do Durante a vigência 
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das obrigações 

trabalhistas, 

previdenciárias e 

de recolhimento 

de FGTS 

Empresa; - 

Gestão e 

Fiscalização 

administrativa 

inadequada ou 

ausente; 

ativa e efetiva na 

conferência da 

documentação 

Contrato do contrato 

  

  

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da Seção de Gestão de Contratos 

Em auxílio à Equipe de Planejamento - nos termos do § 3°, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 21/11/2020, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 
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ANEXO I-C –Insumos Diversos 
 

Disponível no site desta corte 
 

https://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/  
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ANEXO I-D 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Diurno 
  

Salário Mínimo local (R$) 
   

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
   

  
0% 

 
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 

 

    

    
Adicional de Produtividade 

   
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 

  

    

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 
 

II.a.GRUPO A - ENCARGOS 
   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 
   

A.02 FGTS 
   

A.03 SESI/SESC 
   

A.04 SENAI/SENAC 
   

A.05 INCRA 
   

A.06 SEBRAE 
   

A.07 Salário Educação 
   

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 
  

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
   

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
   

B.04 Auxílio Doença 
   

B.05 Acidente de Trabalho 
   

B.06 Faltas Legais 
   

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 
  

B.08 Licença Paternidade 
   

TOTAL - GRUPO B 
   

II.c.GRUPO C 
   

C.01 Aviso Prévio Indenizado 
   

C.02 Indenização Adicional 
   

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 
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C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 
  

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 
  

TOTAL - GRUPO C  
   

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 
  

TOTAL - GRUPO D 
   

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 
  

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por acidente 
do trabalho   

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 
  

TOTAL - GRUPO E  
   

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente ao 
salário maternidade    

TOTAL - GRUPO F 
   

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
   

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 

    

III - INSUMOS 
   

Uniforme 
   

Manutenção e depreciação de equipamentos 
   

Auxílio alimentação  
   

Vale transporte 
   

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 
 

Adicional de Assiduidade 
   

Prêmio mensal 
   

TOTAL - INSUMOS (R$) 
   

    
IV -INTRAJORNADA 

   
TOTAL INTRAJORNADA  

  

    

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA  
 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
   

Edital do Pregão Eletrônico nº 95/2020 (0824502)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1211



83 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
  

Despesas Administrativas/Operacionais 
  

Lucro 
   

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 
  

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
   

COFINS 
   

PIS 
   

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
  

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
   

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

                  
, 

 

Edital do Pregão Eletrônico nº 95/2020 (0824502)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1212



84 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h 
  

Turno Noturno 
  

Salário Mínimo local (R$) 998,00  
  

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 
   

Salário base 
   

  
0% 

 
Adicional de Periculosidade % periculosidade 30% 

 
Adicional Noturno 

   
Adicional de Produtividade 

   
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) 

  

    

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 
 

II.a.GRUPO A - ENCARGOS 
   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 
   

A.02 FGTS 
   

A.03 SESI/SESC 
   

A.04 SENAI/SENAC 
   

A.05 INCRA 
   

A.06 SEBRAE 
   

A.07 Salário Educação 
   

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 
  

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 
   

II.b.GRUPO B 
   

B.01 13º Salário 
   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 
   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 
   

B.04 Auxílio Doença 
   

B.05 Acidente de Trabalho 
   

B.06 Faltas Legais 
   

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 
  

B.08 Licença Paternidade 
   

TOTAL - GRUPO B 
   

II.c. GRUPO C 
   

C.01 Aviso Prévio Indenizado 
   

C.02 Indenização Adicional 
   

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) 
  

C.04 Abono de Férias - 1/3 constitucional 
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C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença maternidade 
  

TOTAL - GRUPO C  
   

II.d.GRUPO D 
   

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 
  

TOTAL - GRUPO D 
   

II.e.GRUPO E 
   

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 
  

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por 
acidente do trabalho   

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 
  

TOTAL - GRUPO E  
   

II.f.GRUPO F 
   

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente 
ao salário maternidade    

TOTAL - GRUPO F 
   

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
   

    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R$) 
 

    
III - INSUMOS 

   
Uniforme 

   
Manutenção e depreciação de equipamentos 

   
Auxílio alimentação  

   
Vale transporte 

   
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) 

 
Adicional de Assiduidade 

   
Prêmio mensal 

   
TOTAL - INSUMOS (R$) 

   

    
IV -INTRAJORNADA 

   
TOTAL INTRAJORNADA 

  

    

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + INTRAJORNADA 
 

    

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 
   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 
  

Edital do Pregão Eletrônico nº 95/2020 (0824502)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1214



86 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

Despesas Administrativas/Operacionais 
  

Lucro 
   

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 
  

    

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

ISS 
   

COFINS 
   

PIS 
   

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 
  

    

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) 
  

Quantidade de empregados no posto 2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$) 
   

NÚMERO DE POSTOS NECESSÁRIOS  
  

5,00 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$) 
  

                        
, 
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UNIFORMES 

  
VIGILÂNCIA ARMADA 

FEMININO 

Item Peça 
Valor Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado (R$) 
Valor Mensal/ Empregado 

(R$) 

1 Jaqueta  
 

2 
  

2 Calça  
 

4 
  

3 Camisa  
 

8 
  

4 Fiel duplo  
 

1 
  

5 Cinto  
 

2 
  

6 Meias 
 

4 
  

7 Sapato  
 

2 
  

8 Capa de chuva  
 

1 
  

9 Crachá 
 

1 
  

TOTAL FEMININO (R$) 
    

MASCULINO 

Item Peça 
Valor Unitário 

(R$) 
Qtde. 
Anual 

Valor Anual/ Empregado 
(R$) 

Valor Mensal/ Empregado 
(R$) 

1 Jaqueta  
 

2 
  

2 Calça  
 

4 
  

3 Camisa  
 

8 
  

4 Fiel duplo 
 

1 
  

5 Cinto masculino  
 

2 
  

6 Meias  
 

4 
  

7 Sapato  
 

2 
  

8 Capa de chuva 
 

1 
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9 Crachá 
 

1 
  

TOTAL MASCULINO (R$) 
    

MÉDIA MASCULINO/FEMININO 
(R$)     
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EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

Item Descrição Unidade 
Qtde/posto 
de 12x36h 

Qtde/vigilante 
Valor médio 
unitário (R$) 

Valor total 
(R$) 

1 Revólver calibre 38 Unid. 5,00 1,00 
  

2 Coldre de couro axilar  Unid. 20,00 10,00 
  

3 Baleiro Unid. 20,00 10,00 
  

4 
Livro de ocorrências (um por 
local) 

Unid. 4,00 4,00 
  

5 Lanterna recarregável Unid. 20,00 10,00 
  

6 
Colete Balístico nível mínimo 
de segurança II-A  

Unid. 10,00 5,00 
  

Custo Total dos Equipamentos (R$) 
   

Manutenção Mensal (R$) 
   

Depreciação Mensal (R$) 
   

Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 
   

Munição 
      

Kit bastão 
      

Total Manutenção + 
Depreciação Mensal 
(R$) 

      

MUNIÇÃO 

Item Descrição Unidade 
Qtde anual/ 

vigilante 

Qtde. mensal/ 
vigilante 

Valor médio/ 
blister (R$) 

Total 
mensal/ 

vigilante (R$) 

1 Munição calibre 38 
Blister 
c/10 

5,00 5 
  

Total Munição (R$) 
   

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS - LOCAL 

Item Descrição Unid. 
Quant./24 

meses  

Valor 
médio(R$) 

Valor total 
(R$) 

1 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 6 (seis) 
buttons - Sealmox e 
Sinimbu 

Unid. 2 
   

2 

Kit bastão de ronda 
eletrônica com 10 (dez) 
buttons - Nova Sede e 
Fórum 

Unid. 2 
   

Total anual 
 

Valor por posto 
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RESUMO DE CUSTOS 

MÃO DE OBRA 

Serviços Turno  Jornada 
Valor Mensal/ 

Empregado (R$) 
Valor Mensal/ 

Posto (R$) 
Empregados/ 

Posto 

Qtde. de 
Postos 

Valor Mensal 
Total (R$) 

Valor 
Anual 
(R$) 

Vigilância 
Armada 

Diurno 12x36 h  
  

2 5 

 

 

Vigilância 
Armada 

Noturno 12x36 h  
  

2 5 

 

 

TOTAL MÃO DE 
OBRA (R$)         
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ANEXO I-E – MEMÓRIA DE CÁLCULO 
Disponível no site desta corte 

 

https://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/ 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº 95/2020 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  
E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não 
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ANEXO III 
Minuta de Contrato 

 
CONTRATO Nº XX/2020 

Processo nº 0001437-74.2020.6.02.8000 
 

MINUTA 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
E A EMPRESA _________.  

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu 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 neste Município, e a empresa __________, situada na _______________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por _____________, portador da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, 
residente e domiciliado à Rua _______________, resolvem celebrar o presente contrato de 
prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e 
no Edital do Pregão Eletrônico n° 95/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 
de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Lei nº 7.102/1983, a Portaria nº 
3.233/2012 da  Direção Geral do Departamento de Polícia Federal, a Portaria nº 213/2017 da 
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão e, no que 
couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos 
omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br 
. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço continuado de 
Vigilância Armada nas dependências dos imóveis localizados no município de Maceió-
 Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos e 
materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão Eletrônico nº 95/2020 e 
seus anexos. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 
95/2020. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor global do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ ___________ 
(______________________), conforme proposta constante nos autos e de acordo 
com a tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL 
UNITÁRIO DOS 

DO POSTO 

QUANTIDADE 
DE POSTOS  

VALOR TOTAL 
MENSAL DOS 

POSTOS 

VALOR TOTAL ANUAL 
DOS POSTOS 

1 Posto de Vigilância Armada 

Diurno 
R$  R$  R$  

2 Posto de Vigilância Armada 
Noturno 

R$    R$ R$  

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO  

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

  Pela execução do serviço o TRE/AL pagará à Contratada o valor constante em 
sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo, no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados da data do atesto do fiscal do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atesto na nota fiscal pela fiscalização ocorrerá no prazo de até 07 
(sete) dias úteis. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para fazer jus ao pagamento pelos serviços efetivamente 
realizados, a Contratada deverá encaminhar ao TRE/AL, os seguintes documentos: 

a) nota fiscal; 

b) prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução Normativa SRF n.º 1540, 
de 05 de janeiro de 2015 (simples nacional), se for o caso; 

c) certificado de regularidade do FGTS (CRF); 

d) certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da 
União; 

e) certidão negativa de débitos trabalhistas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Caso a contratada não encaminhe os documentos elencados no 
item anterior, será notificada para apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao 
Contratante responsabilidade pelo atraso no pagamento. 
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PARÁGRAFO QUARTO -  O CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos quais 
deva constar o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial 
apresentada por ocasião da licitação, e na nota de empenho. 

PARÁGRAFO QUINTO -  O pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação 
qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade aplicada. 

 
PARÁGRAFO SEXTO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 

 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta 
dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 - Natureza da 
Despesa n° 33.90.37 (Locação de Mão de Obra). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 A contratada se obriga a:  

 

a) para todos os efeitos legais, responsabilizar-se perante o órgão contratante e 
terceiros, pelos atos e omissões praticados por seus empregados no desempenho de 
suas funções; 

b) comprovar a formação técnica específica da mão de obra oferecida, por meio de 
Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedido por instituição devidamente 
habilitada e reconhecida; 

c) implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, 
a mão de obra nos respectivos Postos de Vigilância contratados; 

d) informar, em tempo hábil, qualquer motivo que atrase ou a impeça de assumir o 
posto conforme o estabelecido; 

e) fornecer uniformes e equipamentos à mão de obra envolvida, conforme a descrição 
e quantidades estipuladas no Anexo I-C do Edital; 

Edital do Pregão Eletrônico nº 95/2020 (0824502)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1225



97 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

f) apresentar à Administração a relação de armas e cópias autenticadas dos 
respectivos Registro de Arma e Porte de Arma, que serão utilizadas pela mão de obra 
alocada nos postos; 

g) fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no momento da 
implantação dos postos; 

h) oferecer munição de procedência direta de fabricante, não sendo permitido em 
hipótese alguma o uso de munições recarregadas; 

i) prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos postos, nos 
regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

j) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão de obra oferecida 
para atuar nas instalações da Administração; 

k) efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter imediato, em eventual 
ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

l) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a 
eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que a mão de 
obra que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida 
ou retorne às instalações; 

m) atender de imediato às solicitações de substituição da mão de obra, qualificada ou 
entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

n) instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive no que se refere ao cumprimento das Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho; 

o) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada nos postos das 
instalações onde houver prestação dos serviços; 

p) inspecionar os postos, por meio de seus supervisores, no mínimo 1 (uma) vez por 
semana, em dias e períodos (diurno das 7h/15h e noturno das 15h/23h) alternados; e 

q) cientificar seus vigilantes de que a arma deverá ser utilizada somente em legítima 
defesa, própria ou de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio da Administração, 
após esgotados todos os outros meios para a solução de eventual problema. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
objeto deste Contrato. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 
ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
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PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos 
de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-
CNJ.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 

a)  efetuar o pagamento, de acordo com as condições de preço e prazo estipuladas 
neste instrumento contratual; 

b) promover, em conformidade com os artigos 66 e 67 da Lei n. 8.666/93 e alterações 
posteriores, o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato a partir da 
data inicial de vigência deste, por intermédio de servidor especialmente designado 
para esse fim, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, o qual deverá anotar, em 
registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à Contratada a ocorrência de 
qualquer fato que, a seu critério, exija medidas corretivas por parte da mesma; 

c)  orientar os empregados sobre os programas sustentáveis existentes no TRE/AL;  

d) comunicar prontamente à Contratada toda e qualquer anormalidade verificada que 
interfira na execução do Contrato, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo 
hábil;  

e)  permitir aos empregados da Contratada, que estejam devidamente identificados, 
acesso às suas dependências, possibilitando-lhes o desempenho de suas atribuições; e 

f) determinar, ante a especificidade da contratação, que sua fiscalização seja exercida 
obrigatoriamente por servidor ocupante do cargo de Agente de Segurança. 

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS 

 

 Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de obrigações trabalhistas 
nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 05/2017 e  do respectivo Caderno de 
Logística editado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento dos 
encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas do valor 
mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária oficial, 
bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante autorização 
do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 
valores das seguintes previsões: 

a) 13º (décimo terceiro) salário; 
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b) férias e um terço constitucional de férias; 

c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

d) impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

PARÁGRAFO QUARTO -   O Contratante firmará/manterá acordo de cooperação com 
instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito 
vinculada; 

PARÁGRAFO QUINTO - A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o Contratante 
e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

a)  Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária oficial, de 
abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no nome da 
empresa; 

b) Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, de 
termo específico da instituição financeira oficial que permita o Contratante ter acesso 
aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização 
da Administração. 

PARÁGRAFO SEXTO -  O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança 
ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior rentabilidade. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 
mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser 
pago diretamente à empresa; 

PARÁGRAFO OITAVO -  Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles 
previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP. 

PARÁGRAFO NONO -  Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização para a 
criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 05/2017-SEGES/MP. 

PARÁGRAFO DEZ - A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para utilizar 
os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos 
empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes condições: 

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 
devidos; 
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando 
dos gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 
c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando 
da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 
d) ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 
e) o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, 
por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários 
relativos ao serviço contratado. 

PARÁGRAFO ONZE - Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de 
eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do 
Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos comprobatórios da 
ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. 
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PARÁGRAFO DOZE -  O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 
indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, 
encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de 
cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da 
empresa. 

PARÁGRAFO TREZE -  A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar que a 
movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente  dos 
trabalhadores favorecidos. 

PARÁGRAFO CATORZE -   A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo 
máximo de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação 
das obrigações trabalhistas. 

PARÁGRAFO QUINZE  O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 
Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da 
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de 
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor anual da contratação, a CONTRATADA que: 

a)  apresentar documentação falsa; 
b) fraudar a execução do contrato; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
d) cometer fraude fiscal; ou 
e) fizer declaração falsa. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Para os fins da alínea “c” do caput desta Cláusula, reputar-se-ão 
inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666/1993. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, 
de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha 
na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a 
ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as 
multas definidas nos itens e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por prazo não superior a 
dois anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 
ou 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º 
da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - .Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 
CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

PARÁGRAFO QUARTO -  No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá ser 
sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO -   Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a 
CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 12, 
respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e alcançar o total de 
20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação será reiniciada a cada 
renovação de contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO - Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a CONTRATADA: 

a). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5 
(cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte 
por cento) do valor anual do contrato. 

PARÁGRAFO OITAVO -  Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a CONTRATADA: 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias 
contados da data estipulada para início da execução contratual; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7 
(sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

PARÁGRAFO NONO -  No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) 
do valor anual do contrato. 

PARÁGRAFO DEZ -   O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela Administração, 
nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou inexecução total do 
objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica. 

PARÁGRAFO ONZE -   Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a 
Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

  

Tabela 1 

GRAU PONTUAÇÃO 
CORRESPONDÊNCIA 
% do valor anual do 

contrato 

1 2 0,5% 

2 3 1% 

3 4 2% 

4 5 3% 

5 8 4% 
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6 10 5% 

  

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir a presença de empregado não 
uniformizado ou com uniforme manchado, 
sujo, mal apresentado e/ou 
sem crachá. 

1 
Por empregado e 
por ocorrência 

2 
Manter empregado sem qualificação para a 
execução dos serviços 

1 
Por empregado e 
por dia 

3 

Executar serviço incompleto, de baixa 
qualidade, paliativo, substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de  
providenciar recomposição  omplementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação falsa de serviço ou 
substituir material ou equipamento licitado 
por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo por motivo 
de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais. 

5 Por dia e por posto 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa 
ou dolo de seus agentes. 

3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências da  CONTRATANTE 
para fins diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado 
pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar ou que cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências da CONTRATANTE 
quaisquer equipamentos ou materiais, 
previstos em contrato, sem autorização 
prévia do responsável. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

11 
Retirar empregados ou encarregados do 
serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 
por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

12 
Registrar e controlar, diariamente, 
a assiduidade e a pontualidade de 
seu pessoal. 

1 
Por empregado e 
por dia 

13 
Substituir empregado que tenha 
conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

1 
Por empregado e 
por dia 

14 
Manter a documentação de 
habilitação atualizada. 

1 
Por item e por 
ocorrência 

15 
Cumprir horário estabelecido pelo 
contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 
Por dia de 
ocorrência e por 
posto 

16 Cumprir determinação da 1 Por ocorrência 
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FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 

17 
Cumprir determinação formal ou 
instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO 

2 Por ocorrência 

18 
Efetuar a reposição de empregados 
faltosos. 

2 
Por empregado e 
ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de salários, 
vales transporte, vales refeição, 
seguros, encargos fiscais e sociais, 
como recolhimentos das 
contribuições sociais da Previdência 
Social ou do FGTS, bem como arcar 
com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à 
execução do contrato nas datas 
avençadas. 

6 

Por mês de 
ocorrência do não 
pagamento de 
quaisquer dos 
benefícios 

20 
Entregar o uniforme aos 
empregados na periodicidade 
definida no edital. 

1 
Por empregado e 
por dia de atraso 

21 
Manter sede, filial ou escritório de 
atendimento na cidade local de 
prestação dos serviços. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

22 

Apresentar, quando solicitado, 
documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária e outros documentos 
necessários à comprovação do 
cumprimento dos demais encargos 
trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 
por dia 

23 

Creditar os salários nas contas 
bancárias dos empregados, em 
agências localizadas na cidade local 
da prestação dos serviços ou em 
outro definido pela Administração. 

1 
Por ocorrência e 
por empregado 

24 

Entregar ou entregar com atraso ou 
incompleta a documentação 
exigida na Cláusula Nona - DA 
FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
FISCAL, TRABALHISTA E  
PREVIDENCIÁRIA deste contrato. 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

25 

Entregar ou entregar com atraso os 
esclarecimentos formais solicitados 
para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a 
análise da documentação exigida 
por força do contrato. 

2 
Por ocorrência e 
por dia 

26 
Manter em estoque equipamentos 
discriminados em contrato, para 
uso diário. 

2 
Por item e por dia 
de 
indisponibilidade 

27 
Impor penalidades, em no máximo 
15 (quinze) dias da ocorrência, aos 
empregados que se negarem a 

2 
Por empregado e 
por ocorrência 
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utilizar os equipamentos 
adequadamente. 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do 
contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente 
notificada pela unidade 
fiscalizadora 

3 
Por item e por 
ocorrência 

29 

Substituir os equipamentos que 
apresentarem defeitos e/ou 
apresentarem rendimento 
insatisfatório em até 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas da 
comunicação da CONTRATANTE. 

2 
Por equipamento e 
dia de atraso 

30 

Cumprir pontos da política de 
sustentabilidade do TRE-AL 
(principalmente separação de 
resíduos, reciclagem e economia de 
água/energia). 

3 
P o r ocorrência 
apontada 

31 
A tender normas sobre saúde, 
higiene e segurança do trabalho. 

6 
P o r ocorrência 
apontada 

PARÁGRAFO DOZE - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 
CONTRATADA: 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, 
a diferença será descontada da garantia contratual. 

b) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial. 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida 
ativa. 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 
solicitação da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TREZE - O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais 
previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, 
nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO CATORZE -. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO QUINZE -  O  contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a execução, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada 
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  

Edital do Pregão Eletrônico nº 95/2020 (0824502)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1233



10
5 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PARÁGRAFO DEZESSEIS -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE -   Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 

 
PARÁGRAFO DEZOITO -   O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO DEZENOVE -  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO VINTE -  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 VINTE E UM -   A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO VINTE E DOIS -.  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. 
 
PARÁGRADO VINTE E TRÊS -  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 DEZ- DA VIGÊNCIA 
 

 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura, 
com eficácia legal com a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme contido no art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caráter excepcional, mediante autorização da autoridade 
superior, e devidamente justificada, o prazo de vigência do Contrato poderá ser prorrogado 
em até 12 (doze) meses, conforme faculta o art. 57, §4º da Lei n. 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

 
CLÁUSULA ONZE  – DA RESCISÃO 

 

  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 

haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

 
CLÁUSULA DOZE  - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

CLÁUSULA TREZE -  DA REPACTUAÇÃO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

As solicitações de repactuação e de revisão serão devidamente analisadas pelo 
TRE/AL e, uma vez aceitas, serão concedidas pela sua autoridade máxima. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será admitida a repactuação dos preços dos serviços objeto do 
Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação 
será contado a partir da data limite para apresentação da proposta constante do 
instrumento convocatório, se for este o caso, ou da data do Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta, quando 
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a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculadas às datas-bases 
destes instrumentos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será 
contada a partir da data da última repactuação ocorrida. 

PARÁGRAFO QUARTO  - As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
apresentação da planilha de custos e formação de preços, se for este o caso. 

PARÁGRAFO QUINTO - Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida 
mediante negociação entre as partes, considerando-se: 

a) os preços praticados no mercado e em outros Contratos de mesmo objeto 
celebrados por órgãos públicos; 

b) as particularidades do Contrato; 

c) a nova planilha apresentada com a variação dos custos; 

d) indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma  
natureza, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; 
e 

e)a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante; 

PARÁGRAFO SEXTO - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos 
comprovantes de variação dos custos, a qual será feita mediante termo aditivo ao 
Contrato vigente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O prazo referido no item anterior ficará suspenso enquanto a 
Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo TRE/AL para 
a comprovação da variação dos custos. 

PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL poderá realizar diligências para conferir a variação de 
custos alegados pela Contratada. 

PARÁGRAFO NONO - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão 
suas vigências iniciadas a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à 
repactuação, como regra geral, ou nas hipóteses dos incisos do artigo 58 da IN N.05/2017-
SEGES/MP. 

PARÁGRAFO DEZ - O TRE/AL poderá prever o pagamento retroativo do período que a 
proposta de repactuação permanecer sob sua análise, por meio de Termo de 
Reconhecimento de Dívida. 

PARÁGRAFO ONZE - Na hipótese do parágrafo  anterior, o período que a proposta 
permaneceu sob a análise do TRE/AL será contado como tempo decorrido para fins de 
contagem da anualidade da próxima repactuação. 

PARÁGRAFO DOZE - O Contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos de sua execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando, dessa forma, álea econômica extraordinária e extracontratual, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos do Art. 
65, II, d, da Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores. 
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CLÁUSULA CATORZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2020 E À PROPOSTA 
DE PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº 95/2020 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a 
integrá-lo, independentemente de transcrição.  

 
CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA 

  
 Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 
por igual período, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de 
garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do 
Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de pagamento dos 
empregados da Contratada que venham a participar da execução dos serviços contratados, 
nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do Contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas 
pela Contratada. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem 
expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 22.2 acima. 

PARÁGRAFO QUARTO -  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato 
por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

PARÁGRAFO QUINTO - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 
promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666/1993. 

PARÁGRAFO SEXTO -  Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas 
as cláusulas do Contrato; 
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b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração não 
comunique a ocorrência de sinistros. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE  - DO FORO 
 

       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 
      E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
 

 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
 
 

Pela Empresa 
 

Representante da empresa 
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ANEXO IV 
 

PLANILHAS PREENCHIDAS COM O VALOR ESTIMADO 
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                                   RESOLUÇÃO Nº 15.559/2014 do TRE/AL 

         (18/12/2014) 

Institui o Código de Ética dos servidores do Poder Judiciário Eleitoral de Alagoas. 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37da Constituição Federal de 1988, nos artigos 116 e 117 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999; 

CONSIDERANDO o contido no Procedimento Administrativo nº 17.291/2014; 

CONSIDERANDO que a missão institucional do Poder Judiciário Eleitoral, consistente em garantir a 
legitimidade do processo eleitoral, exige que seus servidores atuem com conduta ética compatível 
com a prestação do serviço público; 

CONSIDERANDO, por fim, a decisão do Pleno Administrativo, 

RESOLVE APROVAR O PRESENTE 

CÓDIGO DE ÉTICA 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º Fica instituído o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
(TRE-AL), que estabelece os princípios e normas de conduta ética, sem prejuízo da observância dos 
demais deveres e proibições legais e regulamentares. 

§ 1º Os princípios e normas de conduta ética contidos neste Código aplicam-se: 

I – a todos os servidores do quadro do TRE-AL, incluídos os efetivos e os ocupantes de cargo e 
função comissionada, lotados no Tribunal ou em Cartórios Eleitorais; 

II – a todos os servidores de outros órgãos lotados no TRE-AL, incluídos os removidos, requisitados, 
cedidos e os em exercício provisório; 

III – aos estagiários e aos agentes particulares à disposição do TRE-AL, incluídos os empregados das 
empresas contratadas; 

IV – aos colaboradores, durante o período em que estejam auxiliando nas atividades do TRE-AL; e 

V – a todo aquele que, mesmo pertencendo à outra instituição, preste serviço ou desenvolva 
qualquer atividade junto ao TRE-AL, seja na secretaria ou nos cartórios eleitorais, de natureza 
permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira por parte do TRE-AL. 

§ 2º No ato de posse dos servidores do TRE-AL deverá ser prestado compromisso de cumprimento 
das normas de conduta ética contidas neste Código. 

§ 3º O presente Código de Ética incidirá em todas as contratações de estágio e de prestação de 
serviços, de forma a assegurar o alinhamento de condutas destes agentes, durante a prestação 
contratual. 

§ 4º Este Código não se aplica aos magistrados, os quais possuem regulação deontológica própria. 

CAPÍTULO II 
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DOS OBJETIVOS 

Art. 2º Este Código tem por objetivo: 

I – tornar explícitos as normas deontológicas que regem a conduta dos servidores, fornecendo 
parâmetros para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura das ações adotadas por 
servidores do Judiciário Eleitoral; 

II – estabelecer regras básicas sobre conflito de interesses e restrições às atividades profissionais 
posteriores ao exercício do cargo; e 

III – oferecer, através da Comissão de Ética, uma instância apuradora de desvios deontológicos, 
mas, também, de consulta, visando a esclarecer dúvidas acerca da conformidade da conduta do 
servidor com os princípios e normas de conduta nele tratados. 
CAPÍTULO III 

DOS PRINCÍPIOS E NORMAS DE CONDUTA ÉTICA 

Seção I 

Dos Princípios e Valores Fundamentais 

Art. 3º São princípios e valores fundamentais a serem observados pelos servidores do TRE-AL no 
exercício do seu cargo ou função: 

I – o interesse público, a preservação e a defesa do patrimônio público; 

II – a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a transparência; 

III – a honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro; 

IV – a qualidade, a eficiência e a equidade dos serviços públicos; 

V – a integridade; 

VI – a independência, a objetividade e a imparcialidade; 

VII – a neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica; 

VIII – o sigilo profissional; 

IX – a competência; 

X – o desenvolvimento profissional; 

XI – a lealdade; 

XII – a tempestividade. 

Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores serão pautados sempre por 
uma avaliação de natureza ética, de modo a harmonizar as práticas pessoais com os valores 
institucionais. 

Seção II 

Dos Direitos 

Art. 4º São direitos de todos os servidores do TRE-AL, além dos previstos em lei, notadamente: 

I – trabalhar em ambiente adequado; 

II – ser tratado com equidade nos sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho 
individual, remuneração, promoção e transferência, bem como ter acesso às informações a ele 
inerentes; 

III – estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos e 
opiniões. 
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IV – participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento 
profissional, custeadas ou facilitadas pela Administração, respeitadas as limitações orçamentárias e 
financeiras, a oportunidade e a conveniência administrativas. 

V – ser tratado por autoridades, colegas de trabalho e demais pessoas com quem se relacionar em 
função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis limitações pessoais; 

Seção III 

Dos Deveres 

Art. 5º São deveres de todos os servidores do TER-AL, além de outros previstos em lei, 
notadamente: 

I – resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, 
agindo em harmonia com os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais; 

II – proceder com honestidade, probidade, lealdade, tempestividade e retidão, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de mais de uma opção, a que melhor se coadune com a ética e com o 
interesse público; 

III – representar imediatamente à chefia competente a respeito de todo e qualquer ato ou fato que 
seja contrário ao interesse público, prejudicial ao TRE-AL ou à sua missão institucional, de que 
tenha tomado conhecimento em razão do cargo ou função; 

IV – tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem 
se relacionar em função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis 
limitações pessoais; 

V – tratar os usuários do serviço público com cortesia e respeito, atentando para a condição e as 
limitações de cada um, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. 

VI – evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colegas de trabalho, respeitando 
os posicionamentos e as ideias divergentes, sem prejuízo de representar contra qualquer ato 
irregular ou ilegal, independentemente da hierarquia a que esteja subordinado; 

VII – apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas, evitando o uso de vestuário e adereços 
que comprometam a boa apresentação pessoal, a imagem institucional ou a neutralidade 
profissional; 
VIII – conhecer e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as boas práticas 
formalmente descritas e recomendadas por autoridade competente do TRE-AL, visando a 
desempenhar suas funções com competência e obter adequados níveis de profissionalismo na 
realização dos trabalhos; 

IX – empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado quanto à 
legislação, às normas e instruções de serviço e aos novos métodos e técnicas aplicáveis a sua área 
de atuação; 

X – multiplicar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de 
treinamentos ou de exercício profissional e que possam contribuir para a eficiência dos trabalhos 
realizados pelos demais servidores; XI – manter-se afastado de quaisquer atividades ou relações 
que reduzam sua autonomia e independência profissional, bem como sejam conflitantes, ou 
potencialmente conflitantes, com suas responsabilidades profissionais; 

XII – adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em especial nas instruções e relatórios 
que deverão ser tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e 
organizadas de acordo com as normas aplicáveis; 

XIII – manter sob sigilo dados e informações que a lei imponha natureza confidencial obtidos no 
exercício de suas atividades ou, ainda, de natureza pessoal de colegas e subordinados que só a eles 
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digam respeito, aos quais, porventura, tenha acesso em decorrência do exercício profissional, 
informando à chefia imediata ou à autoridade responsável quando tomar conhecimento de que 
assuntos sigilosos estejam ou venham a ser revelados; 

XIV – facilitar e colaborar com a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, 
prestando toda colaboração ao seu alcance; 

XVI– informar à chefia imediata, quando notificado ou intimado para prestar depoimento em juízo 
sobre atos ou fatos de que tenha tomado conhecimento em razão do exercício das atribuições do 
cargo ou função que ocupa; 

XVII – declarar, expressamente, seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar o 
desempenho de suas atividades com independência e imparcialidade, na forma definida neste 
Código; 

XIII – observar a responsabilidade social e ambiental, no primeiro caso, privilegiando, no ambiente 
de trabalho, a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social e, no segundo, de práticas que 
combatam o desperdício de recursos naturais e materiais e evitem danos ao meio ambiente. 

Seção IV 

Das Vedações 

Art. 6º Ao servidor do TRE-AL é vedada a prática de qualquer ato que atente contra a honra e a 
dignidade de sua função pública, os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais, especialmente: 

I – exercer quaisquer atividades incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função; 

II – prestar consultoria técnica ou qualquer tipo de serviço a partidos políticos, candidatos ou a 
qualquer pessoa física ou jurídica, ligada direta ou indiretamente ao processo eleitoral, bem como a 
empresas licitantes ou contratadas pelo TRE-AL; 

III – praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, com ato contrário ao 
interesse público e à ética definida neste Código, mesmo que tal ato observe as formalidades legais 
e não viole expressamente a lei; 

IV – discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se 
relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação 
sexual, necessidades especiais, nacionalidade, naturalidade, cor, idade, religião, tendência política, 
posição social ou quaisquer outras formas de discriminação; 

V – adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil, 
sobretudo e especialmente o assédio sexual de qualquer natureza e/ou o assédio moral, no sentido 
de desqualificar outros, por meio de palavras, gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a 
segurança, o profissionalismo ou a imagem; 

VI – opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outro servidor 
ou magistrado do TRE-AL; 

VII – atribuir a outrem erro próprio; 

VIII – apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem; 

IX – fazer uso do cargo ou da função, bem como de informações privilegiadas obtidas em razão do 
cargo ou função, para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em beneficio 
próprio, de outrem, de grupos de interesses ou de entidades públicas ou privadas; 

X – desviar servidor, colaborador, prestador de serviço ou estagiário para atendimento a interesse 
particular; 

XI – manter sob subordinação hierárquica direta, em cargo ou função de confiança, parente 
consanguíneo até o 3º grau e afim até o 2º grau, companheiro ou cônjuge; 
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XII – fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou documentos ainda não 
publicados, pertencentes ao TRE-AL, para utilização em fins estranhos aos seus objetivos ou à 
execução dos trabalhos a seu encargo, sem prévia autorização da autoridade competente; 
XIII – divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de informações sigilosas obtidas por 
qualquer forma em razão do cargo ou função e, ainda, de relatórios, instruções e informações 
constantes em processos cujo objeto ainda não tenha sido apreciado, sem prévia autorização da 
autoridade competente; 

XIV – publicar, sem prévia e expressa autorização pareceres realizados no desempenho de suas 
atividades no cargo ou função, cujo objeto ainda não tenha sido apreciado; 

XV – alterar ou deturpar, por qualquer forma, o exato teor de documentos, informações, licitação de 
obra, lei ou decisão administrativa ou judicial; 

XVI – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, qualquer tipo de ajuda 
financeira, gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza, de 
pessoa física ou jurídica interessada na atividade do servidor; 

XVII – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, mesmo em ocasiões de 
festividade, qualquer tipo de transporte, hospedagem ou favores de particulares, de forma a 
permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade; 

XVIII – usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer 
pessoa; 

XIX – ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho; 

XX – apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho, 
em situações que comprometam a imagem institucional; 

XXI – receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte vedada ou ilegal; 

XXII – cooperar com qualquer organização ou instituição que atente contra a moral, a honestidade 
ou a dignidade da pessoa; 

XXIII – utilizar sistemas e canais de comunicação do TRE-AL para a propagação e divulgação de 
trotes, boatos, pornografia, propaganda comercial, político-partidária, atividade terrorista, incitação 
à violência ou ao consumo de substância entorpecente, e qualquer forma de discriminação; 

XXIV – manifestar-se em nome do TRE-AL quando não autorizado e habilitado para tal, nos termos 
da política interna de comunicação social; 

XXV – participar de atividades político-partidárias, bem como utilizar vestimentas ou adereços que 
contenham qualquer forma de propaganda ou conotação eleitoral ou partidária; 

XXVI – atuar como procurador ou intermediário de outro servidor deste Tribunal, ainda que sem 
remuneração, em processo administrativo de qualquer espécie, exceto na qualidade de defensor 
dativo, nomeado pela Administração, nos termos do § 2º do artigo 164, da Lei nº 8.112/1990, ou 
como procurador na hipótese permitida no inciso XI do artigo 117 do referido diploma legal. 

§ 1º Não se incluem nas vedações deste artigo, os brindes ou a ajuda financeira que: 

I – não tenham valor comercial; 

II – sejam distribuídos por pessoas ou entidades de qualquer natureza a título de cortesia, 
propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, 
desde que não ultrapassem ao correspondente a 3% (três por cento) do vencimento básico do 
maior cargo da carreira; ou 

III – sejam ofertados por autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver 
reciprocidade. 

§ 2º Os presentes que, por alguma razão, não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para o 
servidor ou para a administração pública serão doados a entidades de caráter filantrópico ou 
setores do Tribunal que tratem de aspectos históricos ou culturais, a critério da Presidência. 
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Seção V 

Das Situações de Impedimento ou Suspeição 

Art. 7º O servidor deverá declarar seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar, 
ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, 
especialmente nas seguintes hipóteses: 

I – participar de instrução de processo: 

a) de interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o 3º grau; 

b) em relação ao qual haja amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou 
com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau; 

c) que envolva órgão ou entidade com o qual tenha mantido vínculo profissional nos últimos dois 
anos, ressalvada, neste último caso, a atuação consultiva; ou 

d) que tenha funcionado ou venha a funcionar como advogado, perito, testemunha, representante 
ou servidor do sistema de controle interno, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 

II – participar de qualquer missão ou tarefa que lhe tenha sido confiada, por meio de justificativa 
reduzida a termo, quando estiver presente conflito de interesses; ou 

III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 
companheiro. 
CAPÍTULO IV 

DA GESTÃO DE ÉTICA 

Seção I 

Da Comissão de Ética 

Art. 8º Fica instituída a Comissão de Ética do TRE-AL, com natureza consultiva e investigativa, 
composta por três membros e respectivos suplentes, todos servidores efetivos e estáveis, 
designados pelo Presidente do TRE-AL, dentre aqueles que nunca sofreram punição administrativa 
ou penal. 

§ 1º O mandato dos membros da Comissão será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

§ 2º O presidente da Comissão será indicado pelo Presidente do TRE-AL para mandato de 2 (dois) 
anos, dentre os servidores titulares do cargo de Analista Judiciário. 

Art. 9º Ficará suspenso da Comissão o membro que vier a ser indiciado criminalmente, responder a 
processo administrativo disciplinar ou transgredir qualquer dos preceitos deste Código, até o 
trânsito em julgado da decisão. Parágrafo único. Caso venha a ser responsabilizado, o membro será 
automaticamente excluído da Comissão. 

Art. 10. Nos casos de impedimento ou suspeição de membro titular da Comissão, será convocado 
automaticamente o respectivo suplente. 

Art. 11. Os membros da Comissão desempenharão suas atribuições sem prejuízo daquelas inerentes 
a seus cargos efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas. 

Parágrafo único. Havendo necessidade, por decisão da Presidência, os trabalhos da Comissão terão 
prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos de seus membros, podendo, ainda, se for o 
caso, ser autorizada a dedicação integral e exclusiva à Comissão. 

Art. 12. Não haverá remuneração pelos trabalhos desenvolvidos na Comissão de Ética, os quais 
serão considerados prestação de relevante serviço público e constarão na ficha funcional dos 
servidores membros. 
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Seção II 

Da Competência da Comissão de Ética 

Art. 13. Compete à Comissão de Ética do TRE-AL: 

I – apurar quaisquer irregularidades por meio de sindicância; 

II – instaurar, em razão de denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficientes, 
procedimento sobre conduta que considerar passível de violação às normas éticas, observados o 
contraditório e a ampla defesa; 

III – arquivar, de ofício, as denúncias sem identificação do denunciante ou que não atendam aos 
preceitos deste código; 

IV – elaborar plano de trabalho específico, envolvendo, se for o caso, outras unidades do TRE-AL, 
objetivando criar eficiente sistema de informação, educação, acompanhamento e avaliação de 
resultados da gestão de ética no TRE-AL; 

V – propor e desenvolver, com a EJE, cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários e outras 
ações de treinamento e disseminação deste código; 

VI – dirimir dúvidas a respeito da interpretação e aplicação deste Código e deliberar sobre os casos 
omissos, bem como, se entender necessário, fazer recomendações ou sugerir à Presidência do TRE-
AL normas complementares, interpretativas e orientadoras de suas disposições; 

VII – receber propostas e sugestões para o aprimoramento e modernização deste Código e propor a 
elaboração ou a adequação de normativos internos aos seus preceitos; 

VIII – apresentar relatório de todas as suas atividades, ao final da gestão anual de cada Presidente 
do TRE-AL, do qual poderá constar também avaliação da atualidade deste Código e as propostas e 
sugestões para seu aprimoramento e modernização; 

IX – apreciar as matérias que lhe forem submetidas; 

X – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade; 

XI – comunicar, obrigatoriamente, aos órgãos competentes as irregularidades que a Comissão de 
Ética do TREAL tiver ciência, quando envolverem, além de servidores, pessoas não sujeitas à 
investigação pela referida comissão. 

Parágrafo único. As decisões da comissão, precedidas de Relatório, serão publicadas de forma 
sucinta no Diário de Justiça Eletrônico, contendo o número do procedimento. 

Art. 14. Compete ao Presidente da Comissão de Ética: 

I – convocar e presidir as reuniões; 

II – nomear secretário, dentre os demais membros titulares; 

III – orientar os trabalhos da Comissão, ordenar os debates, iniciar e concluir as deliberações; 

IV – convocar suplente (s); 
V – comunicar ao Diretor-Geral do Tribunal o término do mandato de membro ou suplente com 
trinta dias de antecedência ou, no caso de vacância, no prazo máximo de cinco dias após a 
ocorrência. 

Parágrafo único. O Secretário manterá registro de todas as reuniões da Comissão e expedirá todas 
as comunicações em nome da Comissão. 

Seção III 

Do Funcionamento da Comissão de Ética 

Art. 15. Os trabalhos da Comissão de Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância 
dos seguintes princípios: 
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I – proteção à honra e à imagem da pessoa investigada; 

II – proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o 
desejar, e em observância à legislação; 

III – independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos. 

Art. 16. O resultado das reuniões da Comissão constará de ata aprovada e assinada por seus 
membros. 

Parágrafo único. Eventuais ausências às reuniões deverão ser justificadas pelos integrantes da 
Comissão. 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS 

Art. 17. A apuração da conduta em desacordo com as normas éticas será realizada com base nas 
orientações constantes deste Código de Ética, e não excederá o prazo de trinta dias, contados da 
data de instauração do procedimento, admitida a sua prorrogação por igual período, a critério do 
Presidente da Comissão, devendo a prorrogação ser publicada no DJE. 

§ 1º Até que esteja concluído, será sigiloso, qualquer procedimento instaurado para apuração de 
prática em desrespeito às normas éticas. 

§ 2º Concluída a investigação, e após a deliberação da Comissão, os autos do procedimento 
poderão deixar de ser sigilosos. 

§ 3º Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento objeto de sigilo legal, o acesso 
somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente 
encarregado da sua guarda. 

§ 4º Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, a Comissão, depois de 
concluído o processo de investigação, providenciará para que tais documentos sejam lacrados e 
acautelados, ou ainda desentranhados, observadas as disposições legais e regulamentares. 

Art. 18. A Comissão poderá solicitar os documentos as Unidades Administrativas do TRE necessários 
ao esclarecimento dos fatos, bem como promover diligências e solicitar laudos técnicos. 

§ 1º As unidades administrativas do TRE-AL deverão colaborar e prestar esclarecimentos em apoio 
ao desempenho das atividades da Comissão. 

§ 2º É irrecusável a prestação de informações por parte de servidor convocado pela Comissão, sob 
pena de abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar, nos termos 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 19. Concluída a instrução processual, a Comissão deverá emitir relatório conclusivo com 
sugestão das providências a serem adotadas, dando a devida ciência ao envolvido, com posterior 
remessa do resultado à consideração da Presidência do TRE-AL. 

§ 1º Se a conclusão for pela inexistência de falta ética, a Comissão proporá o arquivamento do 
procedimento. 

§ 2º Se a conclusão for pela existência de falta ética, a Comissão adotará as medidas de sua alçada 
previstas neste Código e submeterá o feito à consideração da Presidência do TRE-AL, a qual 
decidirá, no prazo de cinco dias úteis, acerca do proposto no relatório apresentado, podendo, ao seu 
descortino, determinar a instauração de Processo Disciplinar na forma da lei ou o encaminhamento 
do feito à Corregedoria Regional Eleitoral, se for o caso. 

Art. 20. A pena sugerida pela Comissão de Ética e sua fundamentação constará do respectivo 
relatório encaminhado à Presidência, assinado por todos os seus membros, com a ciência do 
faltoso. 

Art. 21. A Comissão de Ética, dada a gravidade da conduta do servidor, ou sua reincidência, bem 
como se constatada a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou 
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de infração disciplinar, encaminhará cópia dos autos à Presidência do Tribunal, que, entendendo 
cabível, encaminhará as autoridades competentes para apuração, sem prejuízo das medidas de sua 
competência. 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. Aplicam-se, subsidiariamente, aos trabalhos da Comissão de Ética e da Comissão Especial 
de Ética as normas relativas aos processos administrativos disciplinares constantes na Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 23. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos ___ dias do mês de 
dezembro do ano de 2014. 

Des. SEBASTIÃO COSTA FILHO - Presidente em exercício 

Des. ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA 

Des. ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA 

Des. ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO 

Des. EVERALDO BEZERRA PATRIOTA 
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EDITAL Nº 94 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2020

 

PROCESSO Nº 0001437-74.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 22 de dezembro de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 9 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviço continuado de Vigilância armada, tudo de acordo com requisição promovida
pela Coordenadoria de Infraestrutura desta Corte.

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto
nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei nº 7.102/1983, a Portaria nº
3.233/2012 da  Direção Geral do Departamento de Polícia Federal, a Portaria nº
213/2017 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, desenvolvimento e
Gestão,  as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de
agosto de 2014, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de
2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  Resolução
nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho
de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União,
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
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1- DO OBJETO

 

1.1.                              O presente Pregão tem por objeto a contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências
dos imóveis localizados no município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da
mão de obra, o fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos neste edital e seus anexos.

 

2 – DA VIGÊNCIA

 

2.1.                        A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data
da sua assinatura, , com eficácia legal com a publicação do seu extrato no Diário Oficial
da União, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme contido
no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1.                              Poderão participar deste pregão os interessados do ramo
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2.                     Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
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como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4.                   Não será admitida nesta Licitação a participação de
cooperativa.

 

3.5.                               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.

36..                     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
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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.

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
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realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.9.                     Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas apenas
duas casas após a vírgula;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações
constantes nos anexos deste Edital;

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.
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7.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.                     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços,
considerando o quantitativo total  dos serviços e o  período de vigência de
12 (doze) 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
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três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

7.          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;
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7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

7. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

8.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá
incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

8.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo
para a contratação o valor global de R$ 984.641,47 (novecentos e oitenta e quatro
mil e seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), e que de modo
algum vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.

 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 8.3.1., estão
disponíveis no Anexo IV.

 

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
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renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.                     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências

para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

 

8.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do serviço ofertado, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

2. A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme modelos
constantes nos Anexos II-A a II-C deverão ser enviados quando solicitados pelo
pregoeiro.

8.7.                     Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

8.8.                              O licitante deverá encaminhar pelo sistema, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, Declaração, com
fundamento no Acórdão TCU n. 950/2007 – Plenário, de 23/05/07, publicado no DOU
de 28/05/2007, de que não incluiu percentuais ou  itens na planilha de custos e
formação de preços ou em sua proposta comercial objetivando o ressarcimento de
supostos gastos com os impostos diretos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica)
e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);

 

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.
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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
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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
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;
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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;

 

g) Documento de Autorização de Funcionamento da empresa na atividade objeto desta
licitação em plena validade (vide Portaria nº 3.233/2012 – DG/DPF);

h)  Documento de Revisão de Autorização de Funcionamento em conformidade com a
Portaria nº 3.233/2012.

 

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
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regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, a
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
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.
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9.10.3. Qualificação técnica: Comprovação de aptidão para a prestação dos
serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.10.3.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

9.10.3.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou
se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para
ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n. 5, de 2017.

9.10.3.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade
técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

 

9.10.3.4 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3(três) anos na
prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes,
não havendo obrigatoriedade de os 3(três) anos serem ininterruptos, conforme item
10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

9.10.3.5 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local
em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.10.3.6 O licitante deverá comprovar  que tenha executado contrato com  número de
postos equivalente ao ora licitado, conforme a alínea  c2 do item 10.6 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.10.3.7 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o
somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços
de terceirização compatíveis com o objeto licitado, nos termos do item 10.7 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

 

 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira:

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social,
comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez Corrente - LC, e Solvência Geral -
SG superiores a 1 (um);

b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de,
no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do
valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis do último exercício social;
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c) comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação
da proposta;

d) declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos,
conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017 SEGES/MP, de que um
doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa
privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio
líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "c",
observados os seguintes requisitos:

d.1) a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício -
DRE, relativa ao último exercício social; e

d.2) caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na
Demonstração do Resultado do Exercício - DRE apresentada seja superior a 10% (dez
por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas;

e) certidão negativa de feitos de falência, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição dos serviços ofertados;
d. conter o valor unitário mensal  e anual dos postos diurno e noturno, bem como o 

valor global da contratação;
e. Planilhas de Custos e Formação dos Preços, a serem preenchidas conforme

modelos constantes nos Anexos I—D;
f. Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa que

rege a categoria profissional que executará o serviço, bem como a respectiva data
base e vigência, conforme Código Brasileiro de Ocupações – CBO.

10.1.1.            As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do
recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC,
SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art.
13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão
cotar esses itens, sob pena de desclassificação.
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10.                   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 global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

10.                   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

10.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

11 - DOS RECURSOS.

 

11.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

11.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
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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 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
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deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

14.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

14.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as
especificações do objeto, valor e prazo de pagamento, em conformidade com este
edital.

 

15.2.                           Antes da contratação será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

 

15.3.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no
item 15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contrtual, será convocada outra
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

16 – DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS

 

16.1.                      Será utilizada conta-depósito vinculada para a quitação de
obrigações trabalhistas nos termos dos Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MP n. 05/2017
e  do respectivo Caderno de Logística editado pelo Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
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16.2.                            As provisões realizadas pelo Contratante para o pagamento
dos encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da contratada, serão destacadas
do valor mensal do Contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária
oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa.

16.3.                            A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante
autorização do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.

16.4.                            O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos
valores das seguintes previsões:

a) 13º (décimo terceiro) salário;

b) férias e um terço constitucional de férias;

c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e

d) impacto sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

16.5.                            O Contratante firmará/manterá acordo de cooperação com
instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta-depósito
vinculada;

16.6.                             A assinatura do Contrato de prestação de serviços entre o
Contratante e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos:

a)  Solicitação do Contratante, mediante oficio à instituição bancária oficial, de abertura
de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, no nome da empresa;

b) Assinatura, pela Contratada, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, de
termo específico da instituição financeira oficial que permita o Contratante ter acesso
aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização
da Administração.

16.7.                            O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da
poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior
rentabilidade.

16.8.                            Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas
mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a
ser pago diretamente à empresa;

16.9.                            Os percentuais incidentes sobre a remuneração serão aqueles
previstos no item 14, do Anexo XII, IN 05/2017 SEGES/MP.

16.10.                         Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização
para a criação de conta vinculada nos termos do inciso I, § 1° do art. 18 da IN 05/2017-
SEGES/MP.

16.11.                         A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para
utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações
trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato, nas seguintes
condições:

a. parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando
devidos;
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b. parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando dos
gozos de férias dos empregados vinculados ao Contrato;

c. parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS,
quando da demissão de empregado vinculado ao Contrato;

d. ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e
e. o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação,

por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e
previdenciários relativos ao serviço contratado.

16.12.                         Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o
pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante
a vigência do Contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos
de vencimento.

16.13.                         O Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da
indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a
movimentação, encaminhando a referida autorização à instituição financeira oficial no
prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos
comprobatórios da empresa.

16.14.                         A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar
que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária de conta corrente 
dos trabalhadores favorecidos.

16.15.                         A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo
máximo de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a
quitação das obrigações trabalhistas.

16.16.                         O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à
Contratada, no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação
de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

17.1.                      Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do
contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor anual da
contratação, a CONTRATADA que:

a)  apresentar documentação falsa;
b) fraudar a execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo;
d) cometer fraude fiscal; ou
e) fizer declaração falsa.

17.1.1. Para os fins da alínea “c”, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos
nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
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17.2.                            Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº
8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de
retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens e nas tabelas 1 e 2
abaixo, com as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por prazo não superior a dois
anos;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
ou

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.

17.3.                            .Configurar-se-á o retardamento da execução quando a
CONTRATADA:

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) dias
contados da data estipulada para início da execução contratual;

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.

17.4.                            No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá
ser sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

17.5.                            Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a
CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item
12, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12, e alcançar o
total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. A contagem da pontuação será reiniciada
a cada renovação de contrato.

17.6.                            Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a
CONTRATADA:

a). Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) dias
contados da data estipulada para início da execução contratual;

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5
(cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados.

17.7.                            No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla
defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20%
(vinte por cento) do valor anual do contrato.
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17.8.                            Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a
CONTRATADA:

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias
contados da data estipulada para início da execução contratual;

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7
(sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados.

17.9.                            No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla
defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30%
(trinta por cento) do valor anual do contrato.

17.10.                          O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela
Administração, nos casos de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em
legislação específica.

17.11.                          Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a
Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas
seguintes:

 

Tabela 1

GRAU PONTUAÇÃO
CORRESPONDÊNCIA
% do valor anual do
contrato

1 2 0,5%

2 3 1%

3 4 2%

4 5 3%

5 8 4%

6 10 5%

 

Tabela 2
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ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

1

Permitir a presença de empregado
não uniformizado ou com
uniforme manchado, sujo, mal
apresentado e/ou
sem crachá.

1
Por empregado
e
por ocorrência

2
Manter empregado sem
qualificação para a execução dos
serviços

1
Por empregado
e
por dia

3

Executar serviço incompleto, de
baixa qualidade, paliativo,
substitutivo como por caráter
permanente, ou deixar de 
providenciar recomposição 
omplementar.

2 Por ocorrência

4
Fornecer informação falsa de
serviço ou substituir material ou
equipamento licitado por outro de
qualidade inferior.

2 Por ocorrência

5
Suspender ou interromper, salvo
por motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais.

5 Por dia e por
posto

6
Destruir ou danificar documentos
por culpa ou dolo de seus
agentes.

3 Por ocorrência

7
Utilizar as dependências da 
CONTRATANTE para fins diversos
do objeto do contrato.

5 Por ocorrência

8
Recusar-se a executar serviço
determinado pela FISCALIZAÇÃO,
sem motivo justificado.

5 Por ocorrência

9
Permitir situação que crie a
possibilidade de causar ou que
cause dano físico, lesão corporal
ou consequências letais.

6 Por ocorrência
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10

Retirar das dependências da
CONTRATANTE quaisquer
equipamentos ou materiais,
previstos em contrato, sem
autorização prévia do
responsável.

1 Por item e por
ocorrência

11
Retirar empregados ou
encarregados do serviço durante
o expediente, sem a anuência
prévia da CONTRATANTE.

4
Por empregado
e
por ocorrência

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

12
Registrar e controlar,
diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal.

1 Por empregado e
por dia

13
Substituir empregado que
tenha conduta inconveniente
ou incompatível com suas
atribuições.

1 Por empregado e
por dia

14 Manter a documentação de
habilitação atualizada. 1 Por item e por

ocorrência

15
Cumprir horário estabelecido
pelo contrato ou
determinado pela
FISCALIZAÇÃO.

1
Por dia de
ocorrência e por
posto

16
Cumprir determinação da
FISCALIZAÇÃO para controle
de acesso de seus
empregados.

1 Por ocorrência

17
Cumprir determinação formal
ou instrução
complementar da
FISCALIZAÇÃO

2 Por ocorrência

18 Efetuar a reposição de
empregados faltosos. 2 Por empregado e

ocorrência

Efetuar o pagamento de
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19

salários, vales transporte, vales
refeição, seguros, encargos
fiscais e sociais, como
recolhimentos das
contribuições sociais da
Previdência Social ou do FGTS,
bem como arcar com
quaisquer despesas diretas
e/ou indiretas relacionadas à
execução do contrato nas
datas avençadas.

6

Por mês de
ocorrência do não
pagamento de
quaisquer dos
benefícios

20
Entregar o uniforme aos
empregados na periodicidade
definida no edital.

1 Por empregado e
por dia de atraso

21
Manter sede, filial ou escritório
de atendimento na cidade local
de prestação dos serviços.

1 Por ocorrência e
por dia

22

Apresentar, quando solicitado,
documentação fiscal,
trabalhista, previdenciária e
outros documentos
necessários à comprovação do
cumprimento dos demais
encargos trabalhistas.

2 Por ocorrência e
por dia

23

Creditar os salários nas contas
bancárias dos empregados, em
agências localizadas na cidade
local da prestação dos serviços
ou em outro definido pela
Administração.

1 Por ocorrência e
por empregado

24

Entregar ou entregar com
atraso ou incompleta a
documentação exigida na
Cláusula Nona - DA
FISCALIZAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO FISCAL,
TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA deste
contrato.

1 Por ocorrência e
por dia

Entregar ou entregar com
atraso os esclarecimentos
formais solicitados para sanar Por ocorrência e
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25 as inconsistências ou dúvidas
suscitadas durante a análise da
documentação exigida por
força do contrato.

2 Por ocorrência e
por dia

26
Manter em estoque
equipamentos discriminados
em contrato, para uso diário.

2
Por item e por dia
de
indisponibilidade

27

Impor penalidades, em no
máximo 15 (quinze) dias da
ocorrência, aos empregados
que se negarem a utilizar os
equipamentos adequadamente.

2 Por empregado e
por ocorrência

28

Cumprir quaisquer dos itens do
contrato e seus anexos não
previstos nesta tabela de
multas, após reincidência
formalmente notificada pela
unidade fiscalizadora

3 Por item e por
ocorrência

29

Substituir os equipamentos que
apresentarem defeitos e/ou
apresentarem rendimento
insatisfatório em até 24 (vinte e
quatro) horas, contadas da
comunicação da
CONTRATANTE.

2 Por equipamento e
dia de atraso

30

Cumprir pontos da política de
sustentabilidade do TRE-AL
(principalmente separação de
resíduos, reciclagem e
economia de água/energia).

3 P o r ocorrência
apontada

31
A tender normas sobre saúde,
higiene e segurança do
trabalho.

6 P o r ocorrência
apontada

       

17.12.                         O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à
CONTRATADA:

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa,
a diferença será descontada da garantia contratual.

b) Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA
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obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial.

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida
ativa.

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da
multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da
solicitação da CONTRATANTE.

17.13.                         O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações
legais previstas no mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da
Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVIII, da Lei 8.666,
de 1993.

17.14.            Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

17.15.                O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a execução, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

17.16.             Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.

 

17.17.                Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

17.18.                O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

 

17.19.       O período de atraso será contado em dias corridos.

 

17.20.                No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
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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.

 

17.20.1.            A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.

 

17.21.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis 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.

 

17.22.                          Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

 

18- DO PAGAMENTO

 

18.1.                      As disposições relativas ao pagamento encontram-se
discriminadas na Minuta Contratual, inserida no Anexo III deste Edital.

 

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 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.37 (Locação de Mão de
Obra).

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1.                      As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na
Minuta Contratual, inserida no Anexo II deste Edital.

                                    

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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21.1.                      As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na
Minuta Contratual, inserida no Anexo II deste Edital.

                                       

22 – DA GARANTIA CONTRATUAL

 

22.1.                      Será exigido da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data da assinatura do Contrato,
comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por
cento) do valor anual atualizado do Contrato, limitada ao equivalente a dois meses do
custo da folha de pagamento dos empregados da Contratada que venham a participar
da execução dos serviços contratados, nos termos do artigo 56 da Lei n. 8.666/93.

 

22.1.1.               É condição para implementação de acréscimos, supressões e
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor
da garantia prestada.

 

22.2.                            A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do Contrato;

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas
pela Contratada.

22.3.                            Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem
expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 22.2 acima.

22.4.                            A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

22.5.                            O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administração a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78
da Lei n. 8.666/1993.

 

22.6.                            Será considerada extinta a garantia:
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a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas
as cláusulas do Contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração não
comunique a ocorrência de sinistros.

 

22.7.                      A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente.

 

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

23.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.                   No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

23.5.                   As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

23.6.                   Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.

23.7.                   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

23.8.                   O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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23.10.             Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

23.11.             O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

23.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

23.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

23.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A – Instrumento de Medição de Resultados;

ANEXO I-B – Mapa de Riscos Para  contrato de Vigilância;

ANEXO I-C – Insumos Diversos;

ANEXO I-D – Planilha de Custos e Formação de Preços;

ANEXO I- E – Memória de Cálculo;

ANEXO II - Sugestão de Planilha para contratação;

ANEXO III - Minuta de contrato;

ANEXO IV –Planilhas preenchidas com Valor Estimado;

ANEXO V – Código de Ética

 

23.14.             Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
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Maceió/AL, 08 de dezembro de 2020.

 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Anexos na versão em PDF e no Portal.
Em 08 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 08/12/2020, às 14:02, 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
0824503 e o código CRC 43A3E1CD.

0001437-74.2020.6.02.8000 0824503v2
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08/12/2020 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3338345 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 08/12/2020 14:33:53 

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 00095/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0001437-74.2020 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

984.641,47 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
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
09/12/2020

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 09/12/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis 
localizados no município de Maceió- Alagoas, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos 
e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no edital e seus anexos.

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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08/12/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=30049347&versaoC… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 08/12/2020 14:34:23 

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 00095/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 24015 - Serviço de vigilância armada
Unidade de Fornecimento
Posto
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço 984.641,47

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

21/11/2020 984.641,47 00.489.828/0014-
70

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
GESTAO - MPDG

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Serviço de vigilância armada (5 postos diurnos 12x36h + 5 postos noturnos 12x36h). Valor global considerando  o 
quantitativo total  dos serviços e o  período de vigência de 12 (doze) meses

Valor Máximo Aceitá
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 10005 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

Senho Secretário,

Informo que foi homologada a CCT 2020 da categoria, 0824838, sendo necessário
ajustes nos instrumentos que subsidiarão a nova contratação.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 08/12/2020, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0824813 e o código CRC 3F07BAA6.

0001437-74.2020.6.02.8000 0824813v3
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000113/2020 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 07/12/2020 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR058941/2020 
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.175252/2020-18 
DATA DO PROTOCOLO: 12/11/2020 

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

SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL, CNPJ n. 11.918.117/0001-75, neste
ato  representado(a)  por  seu  Presidente,  Sr(a).  JOSE  CICERO  FERREIRA  DA  SILVA;
 
E  

SINDICATO  DAS  EMPRESAS  DE  SEGURANCA  PRIVADA  DO  ESTADO  DE  ALAGOAS,  CNPJ  n.
12.516.464/0001-34, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MARCUS VINICIUS CASTRO DO
NASCIMENTO;
 
celebram a  presente  CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO,  estipulando  as  condições  de  trabalho
previstas  nas  cláusulas  seguintes:  

CLÁUSULA  PRIMEIRA  -  VIGÊNCIA  E  DATA-BASE  

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de setembro de
2020  a  31  de  dezembro  de  2021  e  a  data-base  da  categoria  em  01º  de  janeiro.  

CLÁUSULA  SEGUNDA  -  ABRANGÊNCIA  

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos Vigilantes, dos
demais  empregados  de  empresas  de  segurança,  vigilância  e  transporte  de  valores,  dos
trabalhadores  em  serviços  de  segurança,  vigilância,  segurança  pessoal  e  patrimonial,  dos
empregados  de  escolas  e  cursos  de  formação,  especialização  e  reciclagem  de  vigilantes,  dos
empregados de empresas de vigilância orgânica,  dos empregados em empresas de segurança e
monitoramento  eletrônico,  dos  empregados  nos  departamentos  de  vigilância  e  segurança  de
estabelecimentos  ou  empresas  de  outras  atividades  econômicas,  privadas,  empregados  de
tesouraria das empresas de vigilância, Vigia, Prevenção e Combate a Incêndio, Vigilante Bombeiro,
com abrangência territorial em Água Branca/AL, Anadia/AL, Arapiraca/AL, Atalaia/AL, Barra de Santo
Antônio/AL,  Barra  de  São  Miguel/AL,  Batalha/AL,  Belém/AL,  Belo  Monte/AL,  Branquinha/AL,
Cacimbinhas/AL, Cajueiro/AL, Campestre/AL, Campo Alegre/AL, Carneiros/AL, Chã Preta/AL, Coité
do  Nóia/AL,  Colônia  Leopoldina/AL,  Coqueiro  Seco/AL,  Coruripe/AL,  Craíbas/AL,  Delmiro
Gouveia/AL,  Dois  Riachos/AL,  Estrela  de  Alagoas/AL,  Feira  Grande/AL,  Feliz  Deserto/AL,
Flexeiras/AL, Girau do Ponciano/AL, Ibateguara/AL, Igaci/AL, Igreja Nova/AL, Inhapi/AL, Jacaré dos
Homens/AL,  Jacuípe/AL,  Japaratinga/AL,  Jaramataia/AL,  Jequiá  da Praia/AL,  Joaquim Gomes/AL,
Jundiá/AL, Junqueiro/AL, Lagoa da Canoa/AL, Limoeiro de Anadia/AL, Maceió/AL, Major Isidoro/AL,
Mar Vermelho/AL, Maragogi/AL, Maravilha/AL, Marechal Deodoro/AL, Maribondo/AL, Mata Grande/AL,
Matriz  de Camaragibe/AL,  Messias/AL,  Minador  do Negrão/AL,  Monteirópolis/AL,  Murici/AL,  Novo
Lino/AL,  Olho  d'Água  das  Flores/AL,  Olho  d'Água  do  Casado/AL,  Olho  d'Água  Grande/AL,
Olivença/AL,  Ouro  Branco/AL,  Palestina/AL,  Palmeira  dos  Índios/AL,  Pão  de  Açúcar/AL,
Pariconha/AL, Paripueira/AL, Passo de Camaragibe/AL, Paulo Jacinto/AL, Penedo/AL, Piaçabuçu/AL,
Pilar/AL, Pindoba/AL, Piranhas/AL, Poço das Trincheiras/AL, Porto Calvo/AL, Porto de Pedras/AL,
Porto  Real  do  Colégio/AL,  Quebrangulo/AL,  Rio  Largo/AL,  Roteiro/AL,  Santa  Luzia  do  Norte/AL,
Santana do Ipanema/AL, Santana do Mundaú/AL, São Brás/AL, São José da Laje/AL, São José da
Tapera/AL, São Luís do Quitunde/AL, São Miguel dos Campos/AL, São Miguel dos Milagres/AL, São
Sebastião/AL,  Satuba/AL,  Senador  Rui  Palmeira/AL,  Tanque  d'Arca/AL,  Taquarana/AL,  Teotônio
Vilela/AL, Traipu/AL, União dos Palmares/AL e Viçosa/AL. 

Salários, Reajustes e Pagamento 
Piso Salarial 
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CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 

O piso salarial do vigilante componente da escolta armada para carro–forte, vigilante da guarnição de carro-
forte, fiel de carro–forte e vigilante condutor de carro-forte será acrescido, exclusivamente dos percentuais
de 30% (trinta por cento) a título de risco profissional e 6% (seis por cento) a título de produtividade, pagos
em rubricas separadas.

Reajustes/Correções Salariais 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE 

Os empregados  das  categorias  de  vigilantes fiéis,  vigilantes  condutores  de  carro-forte,  funcionários  de
tesouraria,  vigilantes  de escolta armada e vigilantes de guarnição de carro-forte  desta convenção serão
reajustados em 4% (quatro por cento), a partir do dia 1º de  setembro de 2020.

Parágrafo  Primeiro -  Nenhum  dos  empregados  destas  categorias  pode  receber  menos  que  o  salário
mínimo vigente, por isso o presente reajuste aplica-se somente a quem tenha o salário base superior ao
salário mínimo.

Parágrafo Segundo - Consta na presente Convenção Coletiva, tabelas contendo o salário da categoria de
vigilantes de carro forte, bem como as incidências dos respectivos adicionais devidos:

 

Categoria Profissional Salário-Base Risco

Profissional de
30%

Produtividade
06%

Total

Vigilante Componente 
da Escolta Armada 
para Carro-Forte

    R$ 1.227,38 R$368,22 R$73,64 R$1.669,25

Vigilante da Guarnição 
de Carro-Forte

R$ 1.227,38 R$ 368,22 R$ 73,64 R$ 1.669,25

Vigilante Fiel de Carro-
Forte

R$1.384,37 R$ 415,31 R$ 83,06 R$ 1.882,74

Vigilante Condutor de 
Carro-Forte

R$1.850,64 R$ 555,19 R$ 111,03 R$ 2.516,87

Parágrafo Terceiro:  O  piso  salarial  estabelecido  na  presente  cláusula  permanecerá  vigente  durante  o
exercício  de  2021,  devendo  ser  reajustado  a  partir  de  janeiro  de  2022,  tomando-se  por  base o  INPC
acumulado de Janeiro a dezembro de 2021. Da mesma forma fica ajustado que nada será devido a título de
retroativo anterior a 1º de setembro do ano em curso, qualquer que seja a cláusula da presente norma.

Pagamento de Salário – Formas e Prazos 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO PARA PAGAMENTO 

As empresas efetuarão até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, o pagamento dos salários nos
postos de serviço, na sede da empresa ou através de depósito em conta corrente de seus empregados.

Parágrafo Único – Nos casos em que o empregado tenha direito ao recebimento do tíquete alimentação,
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este deverá ser fornecido até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.

Descontos Salariais 

CLÁUSULA SEXTA - DESCONTOS 

As empresas não poderão descontar valores de seus empregados, salvo quando houver dolo ou culpa por
parte dos mesmos, comprovados através de inquérito administrativo ou policial, nos casos de perda, roubo,
quebra ou furto de armas e demais instrumentos do ambiente de trabalho, pertencentes à empresa ou a
terceiros, incluídos nestes os tomadores de serviço.

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo 

CLÁUSULA SÉTIMA - SALÁRIO PERÍODO DE TREINAMENTO 

O empregado, que estiver com possibilidade de  ser promovido, será testado no novo cargo por um período
de 30 (trinta) dias, ficando inalterado seu salário neste período, e, por sua vez, o empregador comunicará o
empregado, por escrito, a data de início da experiência, ficando a critério do empregado aceitar ou não tal
situação.

Parágrafo primeiro:  Em sendo efetivada a promoção, o empregado passa a receber o salário da nova
função a partir da efetivação.

Parágrafo segundo: Em não ocorrendo a promoção, o empregado volta a sua função anterior, fazendo o
empregador constar em sua ficha, como período de treinamento apenas.

Parágrafo terceiro: Nenhuma indenização ou valor adicional será devido pela empresa, em caso de não
aproveitamento do empregado na função almejada, ficando, por outro lado, esta defesa de usar o período
de treinamento mais que uma vez com o mesmo empregado.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 
13º Salário 

CLÁUSULA OITAVA - 13º SALÁRIO 

As empresas pagarão o 13° salário conforme a lei vigente.

Adicional de Hora-Extra 

CLÁUSULA NONA - HORAS EXTRAS 

As horas extras serão pagas com acréscimo de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da hora normal, que
será calculada com base no piso salarial, acrescidos dos respectivos adicionais de produtividade e risco
profissional. Caso haja incidência dos percentuais de adicional noturno, periculosidade ou insalubridade, os
mesmos serão acrescidos ao piso salarial para efeito do cálculo.

Parágrafo Primeiro – O trabalho efetuado nos dias destinados ao repouso, se não compensado, será pago
em dobro, na forma do art. 9º da Lei nº. 605/49.

Parágrafo  Segundo -  As  faltas  não  justificadas  ao  trabalho  não  serão  descontadas  das  horas  extras
trabalhadas, porém o funcionário perderá o repouso semanal remunerado na forma da lei. 

Adicional Noturno 
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CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO 

O trabalho no horário de 22 h às 5 h será pago com o adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor  da hora normal,  que será calculada com base no salário  base,  acrescido dos adicionais  de risco
profissional e produtividade. Caso haja incidência dos percentuais de adicional noturno, periculosidade ou
insalubridade, os mesmos serão acrescidos ao piso salarial para efeito do cálculo.

Parágrafo Primeiro – Na jornada 12 x 36, por se tratar de jornada compensatória, o trabalho das 22 h às 5
h terá como base de cálculo, para efeito de apuração do horário extraordinário, a hora diurna, que é de 60
(sessenta) minutos.

Parágrafo Segundo – Nas demais jornadas, o trabalho das 22 h às 5 h, terá como base de cálculo, a hora
noturna, que é de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta segundos).

Parágrafo Terceiro – Em todos os casos previstos nesta Cláusula será obrigatório o pagamento de 08 (oito)
adicionais noturnos, ficando quitadas as perdas passadas até 01/03/2008, com relação àquelas empresas
que pagavam 07 (sete) adicionais noturnos de acordo com o entendimento do Sindicato Obreiro.

Ajuda de Custo 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIÁRIA DE VIAGENS 

As Empresas concederão aos seus empregados, Vigilantes Condutores de Carro–Forte, uma diária para
despesas de viagem no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário, incluindo o risco profissional
e produtividade, quando o percurso de viagem for igual ou superior a 140 (cento e quarenta) quilômetros do
local de sua lotação. Considera-se percurso, somente a ida ao ponto mais distante do destino da viagem.

Auxílio Alimentação 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TÍQUETE ALIMENTAÇÃO – TESOURARIA 

As  empresas  concederão,  para  os  empregados  que  laboram  nas  funções de  tesouraria,  que  recebam
tíquete alimentação de até R$ 181,50(cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos), aumento de 10%
(dez por  cento)  no  valor  da  alimentação,  a  partir  do  mês de Setembro/2020.  Para os  empregados  de
tesouraria que recebam tíquete alimentação de R$ 181,50(cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos)
ou mais haverá livre negociação entre empresa e empregado, em ambos os casos, com os custos na forma
estabelecida no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, ou seja, 90% da despesa custeada pelo
empregador e  10 % pelos empregados.

Parágrafo Único: O valor acima mencionado será devido a partir de setembro/2020, ficando ajustado que
nada será devido a título de retroativo anterior a 1º de setembro do ano em curso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TÍQUETE ALIMENTAÇÃO - TRANSPORTE VALORES 

As empresas concederão, para os empregados que laboram nas funções de vigilante de carro forte, vale
alimentação no valor de R$ 657,10 (seiscentos e cinquenta e sete reais e dez centavos)   mensais, aumento
de 10% (dez por cento) a partir do mês de Setembro/2020 com os custos na forma estabelecida no PAT -
Programa de Alimentação do Trabalhador, ou seja,  90% da despesa custeada pelo empregador e 10 %
pelos empregados.

Parágrafo Único: O valor acima mencionado será devido a partir de setembro/2020, ficando ajustado que
nada será devido a título de retroativo anterior a 1º de setembro do ano em curso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TÍQUETE ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS 

Será  devido  o  pagamento  de  tíquete  alimentação  para  os  empregados  que  de  transporte  de  valores
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(condutor, fiel e escolta) durante as férias, mas no valor de R$ 492,82(quatrocentos e noventa e dois reais e
oitenta e dois centavos), a partir do mês Setembro/2020 .

Parágrafo Primeiro: Para fins de apuração da quantidade de tíquetes refeição ou alimentação no período
de férias, serão descontados 3 (três) vales refeição ou alimentação por falta (de qualquer tipo/natureza),
mesmo que justificadas ou abonadas, salvo aquelas decorrentes de nascimento de filho, morte de descente
ou ascendente primeiro grau ou de colateral de segundo grau e acidente de trabalho com emissão de CAT
pela empresa, durante o período aquisitivo das férias. Portanto, caso o empregado tenha 07 (sete) ou mais
faltas durante o período aquisitivo perderá o direito ao recebimento deste benefício. Exclusivamente para
efeito  de  desconto  será considerado o valor  de cada ticket  de R$ 22,40(vinte  e dois  reais  e  quarenta
centavos) como resultado da divisão do valor integral do ticket nas férias por 22.

Parágrafo Segundo:  O valor acima mencionado será devido a partir de setembro/2020, ficando ajustado
que nada será devido a título de retroativo anterior a 1º de setembro do ano em curso.

Auxílio Transporte 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VALE TRANSPORTE 

As  empresas  forneceram  vales  transportes  correspondentes  aos  dias  efetivamente  trabalhados,  como
previstos na Lei nº 7.418/85 ou disponibilizarão condução própria.

Parágrafo Primeiro - Se houver entrega antecipada e o emprego por algum motivo não comparecer ao
trabalho, o valor correspondente será deduzido do salário.

Parágrafo Segundo – A ajuda de custo em dinheiro como ressarcimento das despesas de deslocamento
trabalho e retorno, será indenizatória, ficando proibido a empresa considerar no pagamento do salário ou
descontar como retribuição do trabalho, não integrando o salário conforme previsão do parágrafo segundo
do art. 458 da CLT, sendo aplicável o art. 214, I e parágrafo 9º, V, alínea “m” do Decreto nº 3.048/99.

Auxílio Morte/Funeral 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 

Em caso de morte do empregado no serviço à empresa arcará com as despesas funerárias até o montante 
de 02 (dois) salários base da categoria.

Outros Auxílios 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ASSIDUIDADE 

O empregado abrangido por esta convenção que em seu período aquisitivo de férias tenha efetivamente
trabalhado,  isto  é,  não  tenha  faltado  ao  serviço  sem justificativa  legal,  a  exemplo  de  licença  médica,
receberá  quando  da  concessão  das  referidas  férias,  um  abono,  nos  termos  do  art.  144  da  CLT,
correspondente a R$ 166,07 (cento e sessenta e seis reais e sete centavos), o qual, nos termos do referido
artigo e da alínea “e” do art. 28 da Lei n°. 8212/91, não terá natureza salarial e não integrará o salário de
contribuição, mesmo de forma indireta, não repercutindo por isso em nenhum título trabalhista, inclusive
FGTS e recolhimento previdenciário.

Parágrafo  Primeiro:  Observada  as  condições  da  presente  cláusula,  o  abono  será  devido  de  forma
proporcional  aos  funcionários  que  forem  demitidos  sem  justa  causa  ou  pedirem  demissão  antes  de
completar o período aquisitivo.

Parágrafo  Segundo: O valor acima mencionado será devido a partir de setembro/2020, ficando ajustado
que nada será devido a título de retroativo anterior a 1º de setembro do ano em curso.

Empréstimos 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EMPRÉSTIMOS 

As empresas descontarão até 30% do salário de seus empregados que autorizarem por escrito e colocarão
a disposição do sindicato obreiro ou em favor de que este indicar, através da competente cessão de crédito,
os valores referentes a convênios firmados com terceiros, tanto a nível assistencial, bem como, de formação
e qualificação profissional.

Parágrafo Único – As empresas repassarão ao sindicato obreiro ou a quem este indicar na forma do caput,
os valores correspondentes ao desconto até o 10º (décimo) dia do mês subsequente. A retenção indevida
destes valores por qualquer empresa caracteriza apropriação indébita.

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades 
Normas para Admissão/Contratação 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - EXIGÊNCIA REGISTRO PROFISSIONAL (DELESP/SR/DPF/AL) 

Na contratação de novos vigilantes serão admitidos, apenas, aqueles que estejam habilitados através do
competente registro profissional realizado pela DELESP/SR/DPF/AL.

Parágrafo Único - As empresas se obrigam a fazer o registro profissional na DELESP/SR/DPF/AL de seus
empregados vigilantes, sem qualquer ônus para os mesmos.

Desligamento/Demissão 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CARTA DE APRESENTAÇÃO 

As empresas fornecerão carta de apresentação a seus empregados demitidos, salvo quando houver “justa
causa”.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DESLOCAMENTO PARA EMPREGADO DEMITIDO 

As empresas estão dispensadas de realizar  homologação da rescisão do contrato de trabalho de seus
empregados, nos termos da legislação vigente. Em relação aos empregados sindicalizados, caso tenham
interesse  em  realizar  a  homologação  no  sindicato,  terão  esta  prerrogativa,  ficando  a  seu  encargo  a
responsabilidade pelo custeio das despesas necessárias para o deslocamento.

Mão-de-Obra Temporária/Terceirização 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRATO TEMPORÁRIO E INTERMITENTE 

Poderá ser celebrado contrato temporário de trabalho de que trata o artigo 443 da CLT, e de acordo com o
que dispõe a Lei nº 9.601 de 21 de janeiro de 1998, bem como contrato intermitente que trata a Lei da
13.467/2017, que serão formalizados através de acordo coletivo firmado entre o Sindicato profissional e a
Empresa  interessada,  com  a  anuência  dos  empregados  quando  se  tratar  de  casos  emergenciais  ou
excepcionais.

Estágio/Aprendizagem 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA APRENDIZAGEM 

O percentual de aprendizagem de no mínimo 5%, previsto no art. 429 da CLT, que deve ser aplicado em
relação às funções que demandem formação profissional, no caso das empresas signatárias da presente
norma coletiva, serão excluídas da base de cálculo as funções de vigilantes, armados e/ou desarmados, e
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de  transporte  de  valores,  auxiliar  de  serviços  gerais,  porteiro,  zelador,  motoqueiro,  servente,  copeira,
empregada  doméstica  e  jardineiro(...),  justamente  por  não  demandarem  qualquer  formação  para  seu
exercício.

O percentual de aprendizagem de no mínimo 5%, previsto no art. 429 da CLT, que deve ser aplicado em
relação às funções que demandem formação profissional, difere do curso de formação de vigilante a que
alude a Lei nº 7.102/82, em seu art. 16, IV, requisito essencial para o exercício da atividade de segurança,
não se confundindo com a mencionada habilitação profissional obtida por meio de curso técnico de nível
médio, prevista nas normas que tratam da aprendizagem, e também por força de lei, o curso de formação de
vigilante  somente  pode  ser  autorizado  pela  Polícia  Federal,  portanto  no  cálculo  da  contratação  de
aprendizes  devem  ser  excluídos  da  base  de  cálculo  os  vigilantes,  armados  e/ou  desarmados,  e  de
transporte de valores.

Portadores de necessidades especiais 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CONTRATAÇÃO DE PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS – CONDIÇÕES 

Fica limitado ao pessoal administrativo das empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho,
o cumprimento do art. 93 da Lei nº. 8.213/91 e arts. 136 a 141 do Dec. nº. 3048/99, com relação à admissão
de  pessoa  portadora  de  deficiência  física  habilitada  ou  reabilitada.  Toma-se  como  parâmetro  para  a
presente delimitação o que ocorre na contratação de policiais, vide art. 37 da Constituição da República,
tendo em vista o vigilante, como atividade privada de segurança, também tem a função legal de inibir ou
proibir ação delituosa com o uso de arma, de fogo ou branca, além de receber treinamento para defesa
pessoal, de patrimônio e de pessoas, por isso, necessita estar com a plenitude de suas capacidades física e
mental.

Parágrafo  Único -  Fica  facultado  a  empresa,  depois  de  submeter  a  Polícia  Federal,  conforme  Lei  nº
7.102/83 e Portaria/DPF nº. 387/2007, a contração de portador de deficiência física que comprove ter curso
de formação de vigilante e porte Certificado Individual de Reabilitação ou Habilitação expedido pelo INSS
que indique expressamente que está capacitado profissionalmente para exercer a função de vigilante (arts.
140 e 141 do Decreto nº. 3048/99). Frise-se que a contratação deste não implicará no seu aproveitamento
em outras  funções,  porque  mais  de  99% (noventa  e  nove por  cento)  dos  empregados  das  empresas
abrangidas por esta convenção são vigilantes.

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades 
Qualificação/Formação Profissional 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

vigilante  só  poderá  ser  demitido  sem justa  causa  se  estiver  com o  curso  de  formação,  extensão  em
transporte  de  valores  ou  a  respectiva  reciclagem,  conforme o  caso,  dentro  de  seu prazo de  validade,
ressalvado disposto no parágrafo primeiro da presente cláusula.

Parágrafo  Primeiro –  Poderá,  entretanto,  a  empresa,  caso  os  cursos  mencionados  acima  estejam
vencidos,  demitir  o  vigilante  e  indenizá-lo  com o  valor  correspondente  ao  que  seria  pago,  à  título  de
reciclagem, em escola devidamente autorizada a funcionar.

Parágrafo Segundo - Sempre que os empregadores exigirem a participação de empregados em cursos de
reciclagem e formação, estes ficarão dispensados de suas atividades durante o tempo de duração do curso,
como também, serão fornecidos pelos respectivos empregadores, transporte, hospedagem e alimentação,
conforme o caso.

Parágrafo Terceiro – As empresas promoverão cursos de qualificação profissional  para os empregados
que, em virtude da natureza de sua função, necessitem desses conhecimentos.

Políticas de Manutenção do Emprego 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - SUBSTITUIÇÃO DE EMPRESAS 

Quando houver substituição empresarial na execução de um contrato, os empregados da empresa serão
mantidos,  salvo  impossibilidade  empresarial,  do  contratante/  cliente  ou  desinteresse  do  trabalhador,
comprovado perante o sindicato profissional.

Parágrafo único – Se o empregado for mantido, não havendo descontinuidade no trabalho, a rescisão de
contrato com a empresa substituída será considerada por acordo, pois por si mesma não demitiria, com
dispensa recíproca de aviso prévio  e,  na forma da Lei  nº.  8.036/90,  o  pagamento  será proporcional  a
metade, 20% (vinte por cento), da multa do FGTS.

Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - TRABALHO EM CARRO FORTE 

Considera-se vigilante da guarnição de carro-forte, fiel de carro–forte e vigilante condutor de carro–forte os 
funcionários que trabalham exclusivamente em veículo carro-forte.

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas 
Duração e Horário 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DURAÇÃO E HORÁRIO 

Na jornada de trabalho mensal, em virtude do repouso remunerado, serão adotadas 220 (duzentos e vinte)
horas como divisor para efeito de cálculo.

Parágrafo Único - Em caso de falta motivada por doença, devidamente comprovada por atestado médico, o
tempo de dispensa médica não será descontado da soma dos dias trabalhados, para efeito exclusivo desta
cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - JORNADA 12 X 36 

Poderá ser adotada a jornada de 12 (doze) horas ininterruptas de trabalho, desde que sejam concedidas,
posteriormente, 36 (trinta e seis) horas de repouso.

Parágrafo Primeiro - Na jornada de trabalho de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) está incluso o pagamento do
repouso semanal remunerado.

Parágrafo Segundo - Ao empregado que trabalha na jornada 12 (doze) x 36 (trinta e seis), por se tratar de
jornada compensatória, não é devido o pagamento em dobro pelo trabalho em dias de domingos e feriados.

Parágrafo  Terceiro -  Na  jornada  12  (doze)  x  36  (trinta  e  seis),  quando  as  empresas  exigirem que  o
empregado cumpra o aviso prévio trabalhando, os mesmos trabalharão apenas 13 (treze) dias, ou seja, 156
(cento e cinquenta e seis) horas de trabalho.

Parágrafo Quarto - Poderá a empresa alterar a jornada de trabalho dos funcionários sujeitos a jornada de
12 x 36 para 8 horas diárias (44 horas semanais), observando entre as jornadas um lapso temporal de 07
dias na mesma jornada.

Parágrafo quinto – Até o salário do mês de agosto/2018, haverá pagamento dos feriados trabalhados na
jornada 12x36; a partir do salário referente ao mês de setembro/2018, não haverá mais o pagamento em
dobro dos feriados trabalhados na jornada 12x36, conforme art. 59-A, parágrafo único, da CLT.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA - JORNADA 8 HORAS 

Poderá ser adotada a jornada de 08 (oito) horas ininterruptas de trabalho.

Parágrafo  Primeiro –  A  empresa  que  adotar  a  escala  de  serviço  de  que  trata  esta  cláusula,  deverá
indenizar  o  intervalo  para  repouso ou alimentação na forma da cláusula  de  compensação  de intervalo
intrajornada ou compensar as horas de repouso ou alimentação não concedidas durante a jornada semanal
com mais uma folga na semana.

Parágrafo Segundo – Na opção por mais uma folga semanal, os períodos de repouso ou alimentação não
concedidos durante a jornada semanal não serão indenizados, entendendo-se, assim, que mais uma folga
semanal, compensa as horas de repouso ou alimentação suprimidas na semana.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - JORNADA 8 HORAS E 48 MINUTOS 

Visando o aumento  nos  níveis  de emprego,  adequando as jornadas de trabalho  as peculiaridades  dos
serviços, desde que não traga prejuízo ao funcionário, fica expressamente permitida a adoção da jornada de
8 h e 48 m (oito horas e quarenta e oito minutos) ininterruptas de trabalho, onde o intervalo para repouso e
alimentação deverá ser obrigatoriamente indenizado de acordo com a cláusula de compensação de intervalo
intrajornada

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ALTERAÇÃO DE JORNADA 

Poderá a empresa alternar as jornadas de trabalho da maneira que melhor lhe convier, observando, porém,
entre a utilização de uma jornada e de outra, o interregno de 07 dias na mesma jornada.

Compensação de Jornada 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - COMPENSAÇÃO INTERVALO INTRAJORNADA 

Caso  não  haja  concessão  do  intervalo  para  repouso  e  alimentação  ou  a  concessão  seja  parcial,  o
empregador  ficará obrigado a indenizar  em dinheiro,  o período de 01 (uma)  hora ou fração desta com
acréscimo  de  60  %  (sessenta  por  cento)  sobre  o  valor  da  hora  normal  de  trabalho,  acrescidos  dos
respectivos adicionais se for o caso, conforme a Lei. Nº 13.467/17.

Parágrafo Primeiro - O disposto nesta Cláusula também será aplicado quando da ocorrência das demais
jornadas estabelecidas nesta Convenção Coletiva.

Parágrafo Segundo - A presente regra se aplica a partir desta Convenção em diante, ficam como quitadas
os pagamentos anteriores feitos com tíquete alimentação.

Parágrafo Terceiro - Exclusivamente para as equipes de carro-forte que estiverem em roteiro de viagem, o
intervalo poderá ser de ½ (meia) hora, de acordo com a orientação operacional da empresa, devendo ser
observadas as demais regras previstas no caput desta cláusula.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

Para a fixação do horário de trabalho dos empregados atingidos pela presente norma, será observado o que
estabelece  o  art.  7º,  inciso  XIII,  da  Constituição  Federal,  com a  anuência  e  chancela  dos  Sindicatos
convenentes,  objetivando  a  prorrogação  e  compensação  de  jornada,  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias,
contados do depósito da Convenção Coletiva de Trabalho.

Parágrafo Primeiro:  Fica autorizada a compensação das horas excedentes ao limite de 44 (quarenta e
quatro) horas semanais, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o período de apuração (fechamento dos
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controles de frequências).

Parágrafo Segundo: A empresa divulgará as escalas de serviço previamente;

Parágrafo Terceiro: Fica autorizada a utilização, das escalas 12x36 (doze horas de trabalho por trinta e
seis de repouso), 6x1 (seis de trabalho por um de descanso) e 5x2 (cinco dias de trabalho por dois de
repouso), observando-se nesse caso a média mensal da jornada de trabalho;

Parágrafo Quarto: O empregado terá prazo de 30 dias após a divulgação das horas a ser compensadas
para formular qualquer reclamação quanto a apuração dessas horas.

Parágrafo Quinto: As horas não compensadas serão pagas como extras.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - COMPENSAÇÃO DOBRA 

O empregado que dobrar no serviço, terá folga no dia subsequente, sem prejuízo de sua folga normal e de 
seus salários, além de contar com as refeições.

Controle da Jornada 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - CONTROLE DE JORNADA/CARTÃO 

Para  fins  de  fechamento  do  ponto,  apuração  e  pagamento  das  horas  extraordinárias  e  noturnas,  as
empresas poderão optar pelo fechamento da folha em data anterior ao último dia do mês sem que isso
implique em atraso de pagamento previsto no Art. 459 §1º da CLT.

Parágrafo Primeiro - No caso de a empresa optar pelo fechamento do ponto, em data anterior ao último dia
do mês, pagará as horas extras e noturnas remanescentes em valores atualizados pelo salário do mês do
efetivo pagamento.

Parágrafo Segundo - O controle de registro de ponto poderá ser feito através de qualquer meio de registro,
inclusive eletrônico / digital,  aplicativos de celular,  documento físico, ou qualquer outro meio que melhor
satisfazer a viabilidade operacional do empregador, conforme art. 1º da Portaria 373/2011 do Ministério do
Trabalho.

Parágrafo terceiro – O empregado poderá solicitar à empresa os dados previstos no parágrafo anterior, a
qual terá o prazo de 15 dias para atender à solicitação.

Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes) 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - ESTUDANTES 

As empresas facilitarão, obedecendo a suas disponibilidades, ao empregado estudante, o horário de acesso
às aulas, bem como poderão ser aceitas as justificativas para suas faltas, quando for submetido a provas
escolares ou vestibulares, situação que deverá ser comprovada junto à empresa com antecedência mínima
de 48 (quarenta e oito) horas.

Outras disposições sobre jornada 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - PROIBIÇÃO DE JORNADA 

É proibido o funcionário trabalhar nas jornadas 12x12 e 12x24.

Saúde e Segurança do Trabalhador 
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Condições de Ambiente de Trabalho 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO 

As empresas se obrigam a dar condições mínimas de trabalho, tais como: água potável e abrigo, como
também local adequado para alimentação e guarda de uniformes.

Parágrafo Primeiro – Os vigilantes, que se encontrarem de plantão na sede da empresa (reserva), terão os
seguintes direitos:

1) Transporte até o posto onde irá cobrir a falta do outro sem ônus para o mesmo;

2) Instalações para refeições e guarda de vestuários.

Parágrafo Segundo – Os vigilantes, que iniciarem suas atividades após as 0 h e as concluírem antes das 5
h da manhã do mesmo dia, terão transporte gratuito, fornecido pelas empresas, para a locomoção aos seus
postos  de  serviços  ou  residências,  salvo  se,  comprovadamente  existir  meio  de  transporte  coletivo  que
atenda às necessidades de locomoção dos mesmos.

Equipamentos de Segurança 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 

Serão fornecidos coletes à prova de balas, a todos os componentes dos carros – forte, e vigilante de posto,
conforme as portarias e leis vigentes.

Parágrafo Único– As empresas incluirão nas propostas comerciais os custos referentes ao cumprimento da
Portaria nº 387/2006 DG/DPF e da Portaria nº 191/2006/MTE relativamente aos coletes à prova de balas.

Uniforme 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - FORNECIMENTO DE UNIFORME 

As empresas que exigirem o uso de uniformes para os seus empregados serão obrigadas a fornecê-los na
proporção de: 02 (duas) calças, 02 (duas) camisas, 01 (um) par de calçados, sendo 01 (uma) calça e 01
(uma)  camisa  a  cada  seis  meses,  01  (um)  par  de  calçados  anualmente,  entendendo-se  que  a
responsabilidade pela conservação do uniforme é do empregado e, seu uso, é restrito e exclusivo durante o
serviço, ficando o empregado passível de punição caso descumpra o disposto nesta Cláusula.

Manutenção de Máquinas e Equipamentos 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - REVISÃO DE ARMAS 

As empresas se obrigam a fazer a revisão de suas armas e munições a cada período de 06 (seis) meses.

Aceitação de Atestados Médicos 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS, 
ODONTOLÓGICOS E PSICOLÓGICOS 

Assegura-se eficácia aos atestados médicos, odontológicos e psicológicos fornecidos por profissionais do
Sindicato, respeitado o serviço médico da empresa, desde que apresentados nas 24 (vinte e quatro) horas
subsequentes, pelo titular ou familiares, quando aquele tiver impossibilitado de se locomover.
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - INTERNAÇÃO CÔNJUGES, FILHOS E PAIS 

O empregado não sofrerá prejuízo salarial quando faltar ao serviço para internação hospitalar do cônjuge,
filhos e pais, desde que, devidamente comprovado o ato de internação, não podendo as faltas exceder o
limite de 01 (um) dia.

Relações Sindicais 
Garantias a Diretores Sindicais 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS 

O  Diretor  Presidente  do  Sindicato  e  outros  03  (três)  membros  da  Diretoria  Executiva,  respeitada  a
quantidade de 01 (um) por empresa, serão liberados com ônus total, salário-base e seus adicionais de risco
profissional  e produtividade,  para as empresas com as quais  os mesmos tenham vínculo empregatício,
ressalvando-se  aquelas  que  já  sofrem ônus  com liberação  de dirigentes  sindicais,  as  quais  não serão
novamente oneradas.

Parágrafo Primeiro – As empresas que possuírem quadro acima de 150 (cento e cinqüenta) empregados
comprometem-se a liberar um diretor para o sindicato obreiro, com ônus total para as mesmas, ressalvadas
aquelas  que  já  sofrem  ônus  com  a  liberação  de  dirigentes  sindicais,  as  quais  não  serão  novamente
oneradas.

Parágrafo  Segundo  – O Sindicato  obreiro  indicará  à  empresa,  cujo  quadro  de  empregados  o  Diretor
pertencer, em nome de quem será feita à liberação de que trata esta cláusula.

Parágrafo Terceiro – O Diretor liberado ficará a serviço do Sindicato obreiro, podendo o mesmo devolvê-lo
à empresa, caso não necessite mais de sua liberação.

Parágrafo Quarto - Caso não exista diretores sindicais nos quadros efetivos de algumas dessas empresas,
estas se comprometem a liberar um empregado vigilante, que será escolhido pelo Sindicato obreiro, com
ônus  total  para  as  mesmas,  para  que  estes,  investidos  na  qualidade  de  Delegados  Sindicais
Convencionados, a disposição de sua entidade de classe, participem de atividades em prol da defesa e
melhoria  da categoria.  O mandato  dos Delegados previstos neste parágrafo  começa a fluir  na data de
assinatura do termo de liberação do empregado, pela empresa, e encerra com o término da vigência desta
Convenção.

Parágrafo Quinto – Os Vigilantes liberados,  na forma do parágrafo quarto,  gozarão de estabilidade no
emprego restrita ao seu mandato, ficando a disposição do Sindicato obreiro, podendo o mesmo devolvê-lo a
empresa empregadora, ocasião em que os mesmos perderão a estabilidade prevista neste parágrafo.

Parágrafo Sexto - Os diretores sindicais não beneficiados com o disposto nos Parágrafos anteriores, na
proporção de 01 (um) por empresa, poderão ausentar-se do serviço para participar de cursos, encontros e
reuniões, observando o limite de 01 (um) dia por bimestre na vigência da presente Convenção Coletiva de
Trabalho,  sem prejuízo  do  salário  no  período  de  ausência,  desde  que  haja  comunicado  dirigido  pelo
Sindicato obreiro à empresa com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

Acesso a Informações da Empresa 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - RELAÇÃO SINDICALIZADOS 

As  empresas  fornecerão  todo  mês  a  relação  de  empregados  que  contribuem  com  as  mensalidades
sindicais.

Contribuições Sindicais 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL OBREIRO 

As empresas descontarão do salário–base dos seus empregados abrangidos por esta Convenção, na folha
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de pagamento do mês de novembro/2020, a importância equivalente a 1/30 (um trinta avos), a título de
contribuição negocial  autorizada em assembleia  geral,  para os custos decorrentes  das mobilizações da
categoria,  elaboração,  implementação  e  divulgação  deste  instrumento  coletivo  de  trabalho,  que  será
revertida em favor do Sindicato profissional até o 10º dia do mês subsequente.

Parágrafo  Único: Fica  resguardado  aos  empregados  filiados  ou  não  filiados  ao  Sindicato  o  direito  de
oposição ao desconto da Contribuição, podendo apresentar ao Sindicato Profissional,  pessoalmente, por
escrito e com identificação de assinatura legível, sua expressa oposição, devendo no prazo de 10 (dez) dias,
a contar do deposito da norma no sistema mediador do MTE, apresentar à Empresa o comprovante de
oposição apresentada ao Sindicato, sob pena de aceitação do desconto.

Cumpre  destacar  que  é  de  inteira  responsabilidade  do  Sindicato  Profissional  beneficiário  o  presente
desconto, inclusive perante órgãos administrativos e/ou judiciais.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 

Será cobrada, pelo Sindicato Patronal, a cada Empregador abrangido por esta Convenção, no primeiro mês
de  sua  vigência,  uma  taxa  no  valor  de  R$  1.560,00  (mil  e  quinhentos  e  sessenta  reais),  a  título  de
contribuição para os custos decorrentes da elaboração, implantação e divulgação da Convenção Coletiva,
bem outros que tratem de matérias correlatas.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL 

As empresas de segurança privada do Estado de Alagoas deverão recolher a contribuição confederativa
patronal, consoante inciso IV, do artigo 8°, da Constituição Federal, no valor vinculado ao porte da empresa
e calculado pelo  resultado da multiplicação da quantidade de vigilantes  existentes  em março de 2008,
atestado pela ficha de atualização encaminhada ao DPF, por R$ 4,00 (quatro reais).

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 

As empresas de segurança privada remeterão ao sindicato patronal, no prazo de 30 (trinta) dias após o mês
de referência da contribuição a cópia da guia de recolhimento de contribuição sindical, GRCS quitada.

Parágrafo Primeiro – O sindicato patronal encaminhará ao Ministério do Trabalho a relação das empresas
que não comprovaram recolhimento da contribuição sindical através do encaminhamento da cópia da guia
GRCS, até o 15° dia útil do mês subsequente ao vencimento.

Parágrafo Segundo – Na falta de pagamento da contribuição sindical será promovida a devida cobrança
judicial.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA OBREIRO 

As  empresas  descontarão  mensalmente  do  salário  base,  do  risco  profissional  e  da  produtividade  dos
empregados associados, que autorizarem, o percentual de 3% (três por cento),  a título de contribuições
associativas, que serão revertidas em favor do sindicato profissional até o 10º dia do mês subsequente.

Parágrafo Primeiro – O recolhimento de que trata esta Cláusula, será feito de duas formas: (a) mediante
depósito bancário identificado em conta da entidade dos trabalhadores; (b) através de boletos bancários,  e
será protestado após 05 (cinco) dias do vencimento, caso não haja pagamento.

Parágrafo Segundo – Vencido o boleto bancário,  serão acrescidos  ao principal  multa  de 2% (dois  por
cento) e correção monetária, sem prejuízo do protesto de que trata o parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro – As empresas deverão, obrigatoriamente, fornecer, até o 7º (sétimo) dia útil de cada
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mês, a relação de empregados que contribuem com as mensalidades associativas, bem como, o valor total
das efetivas contribuições para o preenchimento dos boletos de que trata esta Cláusula.

Parágrafo Quarto – Caso a empresa não forneça a relação de que trata o parágrafo anterior, os boletos
serão emitidos com valor igual ao do último mês em que efetivamente tenha sido recolhida aos cofres do
sindicato  obreiro  a  contribuição  associativa,  sendo  os  ajustes  a  menor  ou  a  maior  efetuados  no  mês
subsequente.

Disposições Gerais 
Regras para a Negociação 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - NECESSIDADE DE REGISTRO DE INSTRUMENTO 
COLETIVO NA SRTE/AL 

Os acordos coletivos celebrados entre o Sindicato Obreiro e qualquer uma das empresas abrangidas por
esta convenção,  somente  terão  validade se forem devidamente registrados perante  a Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas (SRTE/AL).

Mecanismos de Solução de Conflitos 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - MECANISMO PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

O sindicato profissional e as empresas, sempre que possível, buscarão uma solução administrativa antes de
promover ação judicial, estabelecendo-se o prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento do
pleito pela parte acionada, para conclusão das negociações.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA E SEU REGIMENTO 

Pela presente, fica convencionada a criação, instalação e funcionamento da COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO
PRÉVIA nos termos da Lei n° 9.958/2000.

Parágrafo Primeiro - As partes acordam RECONHECER COMO LEGÍTIMA, SENDO OBRIGATÓRIO AO
TRABALHADOR  A  ADESÃO  COMISSÃO  DE  CONCILIAÇÃO  PRÉVIA  (CCP)  FIRMADA  ENTRE
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA NO ESTADO DE AL E
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS, visando à solução
dos conflitos individuais de trabalho que porventura venham a ocorrer entre a empresa e seus empregados,
nos termos do art. 625 da CLT, introduzido naquele diploma consolidado pela Lei 9.958, de 12 de janeiro de
2000, ficando assente que configurará comissão instituída no âmbito do sindicato, conforme conceituação
da citada  Lei  9.958/2000,  independentemente  do  local  aonde  venham a serem desenvolvidos  os  seus
trabalhos.

Parágrafo Segundo - A Comissão de Conciliação Prévia em tela, terá como endereço a Rua Barão de
Penedo,  nº  187 9º  andar  sala  909,  Centro,  nesta  cidade  de Maceió/AL,  a  qual  funcionará  nos  termos
previstos na legislação pátria.

Parágrafo Terceiro - Com o fim de permitir a manutenção de seus custos com funcionamento da Comissão
de  Conciliação  Prévia  os  empregadores  demandados  pagarão,  como  emolumentos,  um  valor
correspondente  a R$ 300,00 (trezentos  reais),  por  processo designado.  Valor  este que será atualizado
sempre no mês de janeiro, por ser o mês da data base da categoria obreira, em percentual a ser acordado
entre  os  Sindicatos  Convenentes.  As  empresas  apresentaram  em  cada  demanda  a  Comissão  de
Conciliação Prévia, os seguintes documentos (cópia xérox): guia de contribuição sindical patronal e obreira
conforme o art. 579 da CLT, comprovante de pagamento da contribuição Convencional Patronal, consoante
art.  513 da CLT, comprovante de localização da empresa,  contrato social ou firma individual  e carta de
preposto  quando  não  esteja  o  seu  representante  legal,  para  comprovarem  sua  legitimidade  da
personalidade jurídica e representação sindical.

Parágrafo Quarto - A Comissão de Conciliação Prévia será composta por: 02 (dois) membros sendo um
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titular  e  um  suplente  representante  dos  empregados,  indicados  pelo  sindicato  profissional;  02  (dois)
membros sendo um titular e um suplente representante das empresas indicados pelo sindicato patronal.

Parágrafo  Quinto -  Conforme  a  necessidade  pode  ser  designada  tantos  membros  quantos  forem
necessários para atendimento da demanda dos serviços da Comissão de Conciliação Prévia.

Parágrafo Sexto - As pessoas indicadas para compor as Comissões de Conciliação Prévia devem dispor de
boa reputação, bom senso, boa-fé.

Parágrafo  Sétimo -  A  investidura  dos  membros  da  Comissão  de  Conciliação  Prévia  dar-se-á  pela
assinatura dos Termos de passe lavrados em ata própria.

Parágrafo Oitavo - O membro da Comissão de Conciliação Prévia que não puder participar deste encargo,
de forma temporária ou definitiva, deverá comunicar a entidade sindical obreiro ou patronal, conforme os
termos de composição previsto no parágrafo sétimo destas cláusulas, a fim de que o mesmo designe o seu
suplente.

Parágrafo Nono: Quando o suplente abdicar da condição de titular caberá à entidade sindical obreira ou
patronal designar novo(s) titular(es) e/ou suplente(s).

Parágrafo Décimo - Caberá a entidade Sindical Obreira ou ao Sindicato Patronal, o direito de substituir, a
qualquer  tempo,o seu representante,  seja  titular,seja  suplente,  junto à Comissão de Conciliação Prévia,
competindo-lhe,  contudo,  exercitar  tal  faculdade,  designar  novo(s)  ocupante(s)  do(s)  cargo(s)  para  não
comprometer suas atividades, hipótese em que a indicação do substituto deverá se proceder por escrito no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio de troca de correspondência entre os acordantes.

Parágrafo Décimo Primeiro - Os membros indicados pelo Sindicato Profissional, titular e suplente, gozarão
de estabilidade, nos termos do disposto no art. 625-B, § 1º da CLT, e terão mandatos de 01 (um) ano,
podendo  ser  reconduzidos  ao  término,  mediante  simples  troca  de  correspondência  entre  os  sindicatos
acordantes, onde conste a recondução.

Parágrafo Décimo Segundo - Os membros indicados pelo Sindicato Profissional, titular e suplente, serão
liberados com ônus total,  salário-base e seus adicionais  de risco profissional  e produtividade,  pelas  as
empresas  com as  quais  os  mesmos  tenham vínculo  empregatício,  desde que  pertencentes  ao  quadro
funcional de empresas distintas.

Parágrafo Décimo Terceiro - Caso os membros indicados pelo Sindicato Profissional, titular e suplente,
pertençam ao quadro funcional da mesma empresa, a liberação referida no parágrafo nono recairá naquele
membro a ser indicado pelo Sindicato Profissional, dentro de seu âmbito de competência.

Parágrafo Décimo Quarto - Não haverá hierarquia nem subordinação entre os membros da Comissão,
tratando-se os membros em níveis iguais de hierarquia entre si.

Parágrafo Décimo Quinto - Recebida a demanda mediante protocolo, a Comissão, desde logo designará
dia e hora para realização da sessão se tentativa de conciliação, dando ciência ao demandante. No prazo
de 03 (três) dias, dará ciência à parte contrária por meio inequívoco, desta designação acompanhada do
teor da demanda.

Parágrafo Décimo Sexto - A Comissão terá prazo de 10 (dez) dias, a partir da apresentação da demanda,
para realização da sessão de tentativa de conciliação.

Parágrafo  Décimo  Sétimo -  O  não  comparecimento  da  parte  demandada  à  sessão  de  tentativa  de
conciliação será considerado como conciliação frustrada,  e  no caso de ausência  do demandante,  será
considerado  como  desistência  da  demandada,  sem  que  tal  fato  seja  considerado  como  conciliação
frustrada.

Parágrafo Décimo Oitavo - Havendo acordo, será lavrado o Termo de Conciliação em, no mínimo, 03 (três)
vias,  assinadas  pelo  empregado,  pelo  empregador  ou  seu  preposto  e  pelos  membros  da  Comissão,
constando os nomes das partes, a discriminação do objeto demandado, o resultado da avença, com as suas
condições e prazos, fornecendo-se uma via ao empregado e a outra ao empregador.

Parágrafo  Décimo Nono -  Todos  os  Termos  e  atos  da  demanda  submetida  à  Comissão deverão  ser
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arquivados pelo Sindicato Patronal quando funcionar nas suas dependências e pelo Sindicato Profissional
quando funcionar nas suas dependências, pelo prazo de 05(cinco) anos, conforme instruções estabelecidas
pelas portarias nºs. 264 e 329 respectivamente de 05/06/2002 e 20/08/2002, do Ministério do Trabalho e
Emprego.

Parágrafo  Vigésimo -  O  Termo  de  Conciliação  constituirá  título  executivo  extrajudicial  e  terá  eficácia
liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas e especificadas, inclusive quanto a
seu valor.

Parágrafo Vigésimo Primeiro -  Não havendo conciliação, a Comissão fornecerá declaração de Tentativa
Frustrada aos interessados, com a descrição de seu objeto, que deverá ser anexada a eventual reclamação
trabalhista.

Parágrafo Vigésimo Segundo -  Visando à solução dos conflitos individuais de trabalho que porventura
venham a ocorrer entre a empresa e seus empregados, as partes acordam em utilizar câmara ou tribunal de
mediação e arbitragem nos termos da lei n° 9307/96, mediante escolha e indicação dos representantes do
sindicato e representantes da empresa.

Parágrafo Vigésimo Terceiro -  Fica vedada a Comissão de Conciliação Prévia apreciação de conflitos
coletiva ressalvado, o entendimento mútuo entre as partes.

Descumprimento do Instrumento Coletivo 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

Fica convencionado que os empregadores, da categoria abrangida por esta convenção, irregulares perante
a  DPF,  em  atraso  com  o  recolhimento  do  FGTS  ao  órgão  gestor  (CEF),  com  o  recolhimento  das
Contribuições Previdenciárias ao INSS, com o recolhimento das Contribuições Sindicais, que descumprirem
qualquer Cláusula desta Convenção ou ainda aqueles que atrasarem o pagamento dos salários de seus
empregados, perderão o direito de gozo dos benefícios das cláusulas de Duração e Horário, Jornada de
12x36, Compensação do Intervalo Intrajornada, Jornada de 8 horas e Jornada de  8 Horas e 48 Minutos
desta, bem como de seus respectivos Parágrafos, no mês subsequente ao da constatação do fato.

Parágrafo  Único –  A  cominação  prevista  nesta  Cláusula  será  aplicada  através  de  correspondência
assinada pelos Presidentes dos Sindicatos signatários da presente, diretamente ao Empregador infrator, da
qual  caberá recurso para aqueles,  no prazo de 05 (cinco) dia úteis,  se fundamentado,  unicamente,  em
documentação que comprove o não cometimento da infração. Não havendo resposta no prazo ou na falta da
apresentação dos documentos necessários a defesa, passará a cominação a valer na sua plenitude.

Outras Disposições 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - REGISTRO CTPS 

Fica proibida outra denominação no registro da CTPS que não seja a de vigilante, conforme Lei nº 7.102/83.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA, JURÍDICA E PSICOLÓGICA 

As empresas prestarão assistência médica, jurídica e psicológica aos seus empregados regidos por esta
convenção:

1- Quando, em razão do desempenho de suas funções, incidir na prática de atos que levem a responder
Inquérito Policial ou Ação Penal, desde que fique provado que o mesmo agiu em cumprimento do dever
profissional;

2- Nos casos de assalto a carros – forte ou a postos de serviços.
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Parágrafo Único – O retorno do empregado ao trabalho será precedido de avaliação médico-psicológica.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - DIA DO VIGILANTE 

Será considerado 20 (vinte) de junho como sendo o dia do vigilante.

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - REGULARIDADE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 
(LICITAÇÃO) 

Visando garantir o direito dos trabalhadores, e em respeito ao art. 607 da CLT, as empresas são obrigadas a
apresentar  para  a  participação  em  licitação  e  ou  assinatura  de  contrato,  Certidões  de  Regularidade,
expedidas por ambos os sindicatos convenentes, comprovando que cumpriram o disposto no art. 578 e
seguintes da CLT e nesta avença, com relação ao recolhimento de contribuições obrigatórias para toda a
categoria.

Parágrafo Primeiro – O cumprimento desta cláusula aplica-se á participação das Licitações Públicas nas
modalidades de Concorrência, Tomadas de preços, Cartas-Convites e Pregão, promovidas no estado de
Alagoas,  nas  quais  as concorrentes  deverão apresentar  ao  órgão ou entidade,  Certidão/Declaração de
estarem adimplentes com as obrigações pactuadas neste instrumento coletivo e na legislação, devendo o
Sindicato  Patronal  e Profissional,  expedirem  as  respectivas  Certidões/Declarações,  as  quais  serão
assinadas pelos presidentes dos respectivos sindicatos.

Parágrafo Segundo - Os sindicatos Patronal e Laboral expedirão a Certidão/Declaração de que trata esta
cláusula, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a solicitação formal do documento, desde que esteja
a empresa regular com as obrigações abaixo enumeradas:

a-    Recolhimento de todas as contribuições aqui inseridas e previstas na lei;

b-    Certificado de seguro pago, do mês correspondente.

Parágrafo Terceiro - A falta de certidão que trata este dispositivo ou a sua apresentação comprazo de
validade vencido - que será de 30(trinta) dias – permitirá às demais empresas concorrentes ou mesmo às
entidades pactuantes, impugnarem o procedimento licitatório por ilegalidade.

Parágrafo  Quarto –  Todas  as  empresas  alcançadas  por  este  instrumento  normativo  deverão  levar  ao
conhecimento dos tomadores de serviço o inteiro teor da presente convenção coletiva de trabalho,  bem
como das variações salariais ocorridas durante a sua vigência. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - TRANSPORTE DE VALORES 

Nos transportes de valores entre Municípios ou Estados, as Empresas obedecerão ao disposto na legislação
pertinente.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - CLÁUSULA RESTRITIVA 

Fica convencionado que quaisquer instrumentos coletivos firmados pelo Sindicato dos Trabalhadores com
quaisquer das empresas do ramo de transporte de valores, incluindo nestes Acordos Coletivos de Trabalho
e  seus  Termos  Aditivos,  que  estabelecerem  condições  sociais  e  econômicas  divergentes  das  pré-
estabelecidas  nesta  Convenção Coletiva  deverão contar  com a participação na negociação e anuência
expressa do Sindicato das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Alagoas.
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Parágrafo único: O sindicato dos trabalhadores possibilitará a extensão à todas as demais empresas do
setor  de  transporte  de  valores  e  vigilância  patrimonial  de  sua  base  territorial,  as  cláusulas  sociais  ou
econômicas fixadas em acordo coletivo de trabalho firmado individualmente com empresa determinada do
segmento.

JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA 
Presidente 

SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL 

MARCUS VINICIUS CASTRO DO NASCIMENTO 
Presidente 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS 

ANEXOS 
ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SINDVIGILANTES/AL 

Anexo (PDF)

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na Internet,
no endereço http://www.mte.gov.br. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em face da Informação 10005, da SEGEC

(doc. 0824813), peço-lhe vênia para sugerir o cancelamento
do certame cuja fase externa já fora autorizada
(doc. 0823617), para que a Unidade demandante possa
promover as necessários ajustes nas planilhas de composição
de custos e formação de preços.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/12/2020, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0825028 e o código CRC EF0895EB.

0001437-74.2020.6.02.8000 0825028v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
Tendo em conta o disposto no Despacho

GSAD 0825028, tornem-se os autos conclusos ao
Excelentíssimo Desembargador Presidente deste TRE/AL, para
a necessária e competente deliberação, com a recomendação
de que seja determinado o cancelamento do certame cuja fase
externa já fora autorizada (doc. 0823617), para que a Unidade
demandante possa promover os necessários ajustes nas
planilhas de composição de custos e formação de preços a
formatar o procedimento licitatório.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/12/2020, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0825068 e o código CRC 900A5879.
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De: "Lindineide Oliveira Cardoso" <lindineidecardoso@tre-al.jus.br>
Para: "Monica da silva lopes" <monica.lopes.sindicato@gmail.com>
Data: 09/12/2020 11:34 AM
Assunto: Dissídio Coletivo - Vigilante Patrimonial - 2020.

Prezados,
 
Solicito envio, com urgência, do dissídio coletivo de vigilante patrimonial para o estado de Alagoas.
 
Cordialmente.
 
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 2122-7652
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De: Monica da silva lopes <monica.lopes.sindicato@gmail.com>
Para: lindineidecardoso@tre-al.jus.br
Data: 09/12/2020 11:39 AM
Assunto: Fwd: Informações acerca da CCT 2020/2020

---------- Forwarded message ---------
De: Monica da silva lopes <monica.lopes.sindicato@gmail.com>
Date: qui., 3 de dez. de 2020 às 10:11
Subject: Fwd: Informações acerca da CCT 2020/2020
To: <bianca.espindola@amgesp.al.gov.br>

Por favor confirme ;
---------- Forwarded message ---------
De: Bianca Goncalves Espindola <bianca.espindola@amgesp.al.gov.br>
Date: qui., 3 de dez. de 2020 às 09:40
Subject: Informações acerca da CCT 2020/2020
To: <monica.lopes.sindicato@gmail.com>

Bom dia, Mônica,

Conforme contato, solicito informações acerca da CCT 2020/2020 do Sindvigilantes.

Atenciosamente,

Bianca Gonçalves Espíndola
Supervisora de Serviços - AMGESP
(82) 98876-8237 

BOM DIA, BIANCA ESTAMOS ENVIANDO O ACÓRDÃO E  TABELA JÁ COM OS 4.48% NAS
CLÁUSULAS ECONÔMICA.
POR FAVOR CONFIRME O RECEBIMENTO.

-- 
MARIA MÔNICA S.LOPES
 

-- 
MARIA MÔNICA S.LOPES
 

Anexados:
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Arquivo: Processo do dissidio coletivo
Acordao.pdf

Tamanho:
124k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: TABELA SALARIAL  2020 vig
de posto (2).pdf

Tamanho:
215k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Poder Judiciário 

Justiça do Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

 

Dissídio Coletivo de Greve 
DCG 0000220-47.2020.5.19.0000

 
PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI

 

 

Processo Judicial Eletrônico
 

Data da Autuação: 05/08/2020 
Valor da causa: R$ 10.000,00 

 
Partes:

SUSCITANTE: M. P. T. 
SUSCITADO: S. E. E. S. V. N. E. A. 
ADVOGADO: RICARDO COELHO DE BARROS 
SUSCITADO: S. E. S. P. E. A. 
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA GOMES 
CUSTOS LEGIS: M. P. T. PAGINA_CAPA_PROCESSO_PJE
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19  REGIÃO

GABINETE DESEMBARGADOR PEDRO INÁCIO

Av. da Paz, 2076, 7  andar, Centro, Maceió/AL, CEP 57020-440

 

 

DESPACHO

 

 

Considerando o disposto art. 23, I, do Regimento Interno,  redistribua-se para o Gabinete da Exmª
. Srª . Desembargadora Anne Helena Inojosa, Presidente deste Tribunal, que possui competência para 
designar e presidir as audiências de conciliação e instrução dos dissídios coletivos.

 

Maceió-AL, 30 de maio de 2020.

PEDRO INÁCIO DA SILVA

Desembargador Plantonista
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

 Gabinete da Presidência

 DCG 0000220-47.2020.5.19.0000

 SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE 

AL, SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE 

ALAGOAS

DCG - 0000220-47.2020.5.19.0000

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA

REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCURADORA: VIRGÍNIA DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA

SUSCITADO: SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM

EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES E DOS

TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSO DE

FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES, EMPRESAS ORGÂNICAS SIMILARES E

SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO DE ALAGOAS

ADVOGADO: Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E

TRANSPORTE DE VALORES DE ALAGOAS 

                                             Decisão

Relatório

O Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª

Região ajuíza Dissídio Coletivo de Greve, com pedido de liminar, em face do Sindicato das

Empresas de Vigilância, Segurança e Transporte de Valores de Alagoas e do Sindicato dos

Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância e Transportes de Valores e dos

Trabalhadores em Serviço de Segurança, Segurança Pessoal, Curso de Formação e

Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e Seus Anexos e Afins do Estado

de Alagoas, ora Suscitados.

Informa que o Sindicato dos Vigilantes apresentou perante esse Egrégio Tribunal

Regional do Trabalho da 19ª Região pretensão de mediação pré-processual em dissídio coletivo

(PROAD 3073/2020) em face do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de

Alagoas - SINDESP/AL, tendo sido realizada audiência sob a Presidência do Desembargador

Assinado eletronicamente por: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA - Juntado em: 07/08/2020 12:17:24 - fa71e4b
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João Leite, no dia 17 de abril,  e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em

06.07 22 de julho de 2020, no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

 Aduz que apesar de várias tentativas de se chegar a um consenso entre as

partes, não se obteve um bom termo no sentido de se ter uma solução extrajudicial,

particularmente quanto à cláusula atinente ao reajuste de 5% pleiteado pelo sindicato obreiro, o

que resultou na deflagração de movimento grevista em 04.08.2020.

Argumenta que a presente ação é o instrumento propício para seu exame,

ressaltando que o Ministério Público pugna que o TRT da 19ª Região exerça seu Poder

Normativo a fim de compelir a categoria patronal a implantar o reajuste de 4,48% no piso da

categoria, com base no INPC do período de janeiro/2019 a dezembro/2019, nos salários de seus

empregados, reajuste que deverá retroceder à data-base (janeiro/2020), devendo ser

determinado o pagamento das diferenças salariais até a data do julgamento do presente Dissídio

Coletivo.

Pleiteia que sejam mantidas em plena atividade as funções necessárias ao

funcionamento dos serviços de vigilância e transporte de valores, quantitativo de trabalhadores

num percentual mínimo, que sugere de 70% (setenta por cento), e que não se realizem

manifestações ou atos que possam violar ou constranger direitos fundamentais de outrem, a

exemplo da efetivação de piquetes que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores que queiram

exercer o direito de laborar. 

Requer a concessão de tutela de urgência, uma vez que há elementos que

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, requer que seja determinado, via competente mandado endereçado ao Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores, o Senhor José Cicero Ferreira, sob pena de multa diária de R$

5.000,00 (cinco mil reais), por ocorrência contrária à ordem judicial, além da configuração do

crime de desobediência, sem prejuízo de outras cominações e indenizações, 

O Sindicato dos Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança,

Vigilância e Transportes de Valores e dos Trabalhadores em Serviço de Segurança, Segurança

Pessoal, Curso de Formação e Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e

Seus Anexos e Afins do Estado de Alagoas pleiteia (ID 9c6c3df por intermédio de seu advogado  ) 

– Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661), e a juntada da procuração e a sua habilitação.

É o Relatório.

Decido.

Defiro a habilitação do advogado Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661) 

e a juntada de procuração para que produza os efeitos jurídicos.

Assinado eletronicamente por: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA - Juntado em: 07/08/2020 12:17:24 - fa71e4b
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Há evidências da probabilidade do direito alegado pelo Mistério Público do

Trabalho e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que a não

prestação dos serviços de vigilância e de transporte de valores por certo causará prejuízos

irreparáveis à população em geral.

Diante do exposto, concedo a tutela de urgência requerida nos termos do art.

300 do Código de Processo Civil e determino que devam ser mantidas as atividades nos serviços

de vigilância e transporte de valores de 70% (setenta por cento), e que o Sindicato dos

Trabalhadores se abstenha de realizar manifestações ou atos que violem, constranjam direitos

fundamentais, tais, como por exemplo, “piquetes” que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores

que queiram exercer o direito de laborar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais), por não cumprimento da presente decisão, sem prejuízo de responder pelo crime de

desobediência e de outros nas esferas cíveis e criminais.

Designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 17 de agosto de 2020

(segunda-feira) às 14h.

Na referida audiência serão facultados aos Sindicatos apresentarem suas

propostas, assim como as que foram motivo de impasse que resultaram na deflagração da greve.

Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Suscitante e aos Suscitados por oficial

de justiça.

 

MACEIO/AL, 07 de agosto de 2020.

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA

Desembargador Federal do Trabalho
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ATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE Nº TRT 0000220-
47.2020.5.19.0000, EM QUE SÃO PARTES INTERESSADAS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO

 (suscitante) e SINDVIGILANTES/AL -SINDICATO DOS VIGILANTES,TRABALHO
EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES
E DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, SEGURANÇA
PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESP E SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA
PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS -SINDESP/AL (suscitadas).

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte às catorze horas e dez minutos, em
ambiente eletrônico telepresencial por meio de videoconferência, foi realizada a Audiência de
Conciliação relativa ao Dissídio Coletivo de Greve de nº TRT 0000220-47.2020.5.19.0000, sob a
presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora ANNE HELENA FISCHER INOJOSA e com a
participação da Exmª Srª Procuradora do Trabalho VIRGÍNIA DE ARAÚJO GONÇALVES
FERREIRA, representante do Ministério Público do Trabalho, ora suscitante, bem como dos sindicatos
suscitados: SINDVIGILANTES/AL - SINDICATO DOS VIGILANTES, EMPREGADOS EM
EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES E DOS
TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PESSOAL,
CURSOS DE FORMAÇÃO, representado pelo Sr. José Cícero Ferreira da Silva, Diretor Presidente,
acompanhado por seu Advogado Ricardo Coelho de Barros, OAB/AL – 2661; e o SINDICATO DAS
EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDESP/AL,
representado por Marcus Vinícius Castro do Nascimento, Presidente, acompanhado do Advogado
Gustavo Ferreira, OAB/AL nº 5.865.

Instalada a audiência de conciliação, a Exmª Sra. Desembargadora ANNE HELENA FISCHER
INOJOSA, Presidente, saudou a todos e exaltou a importância do dissídio coletivo, bem como da
necessidade de se estabelecer um diálogo para a construção de um consenso.

Pediu a palavra o advogado do SINDESP/AL argumentando que por se tratar de dissídio coletivo de
greve está limitado a disposição da greve, e nesse tópico registrou concordar com a exordial ministerial
quando pede a garantia de funcionamento, e em relação ao segundo pedido de disposição das cláusulas
econômicas e sociais, posicionou-se na contestação no sentido de não fazer a discussão neste dissídio por
ser , pois foge ao limite da lide, mas se dispôs a continuar a conversa de conciliação noultra petita
procedimento aberto de Mediação Processual Proad Nº 3073/2020.

A Exmª Srª Desembargadora Presidente declarou que por ter conhecimento de várias tentativas de
conciliação pensou que a greve era decorrente também de outras cláusulas e que não tinham chegado a
um acordo, mas se não é o caso, e para evitar problemas o dissídio irá se basear apenas na questão da
greve.

 

Passada a palavra a representante do Ministério Público do Trabalho, Procuradora Virgínia de Araújo
Gonçalves Ferreira, informou que não acompanhou as audiências de mediação, mas como não houve um
consenso e que dependeria o ajuizamento do dissídio coletivo para discutir as cláusulas a anuência das
duas partes, conforme as últimas decisões. Assim, se o sindicato patronal defende que só pode discutir as
cláusulas em dissídio próprio tudo bem, mas caso contrário entende que tem jurisprudências no sentido
de permitir que sejam discutidos dentro do dissídio coletivo de greve até para cessar a greve.

 

Pela ordem, o advogado do sindicato-obreiro informou, dentre outras considerações que impasse
principal é as cláusulas econômicas porque estão pedindo reposição do INPC de 4,48% do ano passado e
as empresas alegam dificuldades e que não podem atender. Salientou que o setor de segurança privada 
não foi tão atingido pela crise econômica atual advinda do covid-19, como outras atividades. Foram
várias tentativas de conciliação, porém os empresários não acataram no que foi deflagrado a greve.
Afirmou ainda, discorda de Dr. Gustavo por entender que é competência do Ministério Público do
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Trabalho, no caso de greve, ajuizar o dissídio coletivo e não há limitação constitucional para que não
possa discutir outros elementos.

 

Em seguida, a Exmª Srª Desembargadora Presidente declarou que vai se basear tão somente na questão
da greve por conta dos valores a serem reajustados.

 

Com a palavra ao Advogado das empresas, afirmou que mantém o entendimento de discutir apenas as
disposições da greve, bem como registrou que faz apenas uma correção as palavras do Dr. Ricardo
Coelho de que todos os aumentos concedidos com base no INPC foram no período anterior a pandemia.
Acrescentou também que o setor de segurança privada não foi tão afetado porque na pandemia se
transformou em atividade essencial, porém os clientes foram afetados. Com isso declarou manter a
proposta inicial, já contida em atas nas audiências no TRT e no Ministério Público do Trabalho de
aumento no ticket alimentação no percentual de 4,48% sem retroativo.

 

Após debates,  ANNE HELENA FISCHER INOJOSAa Exmª Srª Desembargadora , na tentativa de um
consenso entre as partes propôs o seguinte: 5% de aumento no ticket de alimentação; 1,5% de aumento
salarial, ambos retroativos há dois meses; e dois meses de estabilidade.

 

Continuando, depois de outras considerações formuladas, a Exmª Srª Desembargadora Presidente propôs
3,5% de aumento salarial e no ticket de alimentação, retroativos a data da proposição do dissídio
coletivo, e dois meses de estabilidade.

 

Ato seguinte, a Exmª Srª Procuradora do Trabalho apresentou proposta no sentido de aumento salarial e
no ticket alimentação no percentual de 4,45%, retroagidos ao mês de maio/2020. 

 

Pela ordem, o Presidente do sindicato-obreiro informou que a categoria já definiu em assembleia pelo
aumento do salário e do ticket de alimentação no percentual de 4,48%, podendo conversar apenas quanto
à retroatividade. Outra proposta dificilmente será aprovada pela categoria.

 

Após novas discussões, o advogado das empresas em contato com o Presidente apresentou a proposta de
manter o aumento de 4,48% no ticket alimentação e 1% de aumento salarial, a partir de agosto/2020.

Em resposta, o Advogado do sindicato obreiro manifestou-se pela impossibilidade de tal proposta.

Não havendo conciliação a Exmª Srª Desembargadora Presidente decidiu encerrar a audiência.

 

Ato contínuo, o Advogado das empresas propôs que fosse dada mais uma oportunidade às partes de
realizarem uma conciliação, requerendo a designação de nova audiência para sexta-feira próxima, se
comprometendo de levar às diretorias das empresas as propostas acima descritas.
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Ouvido o Presidente do SINDVIGILANTES/AL, este não se opôs a uma nova audiência, se
comprometendo em não deflagrar a greve até sexta-feira (21/08/2020), no que aguardará a proposta do
sindicato das empresas.

 

Nesse contexto, a Exmª Srª Desembargadora Presidente ressaltando a importância da concretização de
um acordo entre as partes resolveu designar nova audiência para conciliação para o dia 21/08/2020 às 11
horas, a ser realizada por meio de videoconferência em ambiente eletrônico telepresencial de julgamento,
mediante o uso do aplicativo . A sala de sessão telepresencial do Tribunal Plenocisco webex meetings
está disponível no endereço eletrônico . https://cnj.webex.com/meet/trt19-pleno Cientes as partes, seus
advogados e o Ministério Público do Trabalho, através da Procuradora VIRGÍNIA DE ARAÚJO
GONÇALVES FERREIRA. E, para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pela Exmª Srª

 ANNE HELENA FISCHER INOJOSADesembargadora , Presidente deste Tribunal.

 
ANNE HELENA FISCHER INOJOSA

Desembargadora Presidente do TRT da 19ª Região
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 

 

ATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE Nº TRT 0000220-
47.2020.5.19.0000, EM QUE SÃO PARTES INTERESSADAS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO

 (suscitante) e SINDVIGILANTES/AL -SINDICATO DOS VIGILANTES,TRABALHO
EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES
E DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, SEGURANÇA
PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESP E SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA
PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS -SINDESP/AL (suscitadas).

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte às onze horas e sete minutos, em
ambiente eletrônico telepresencial por meio de videoconferência, foi realizada a Audiência de
Conciliação relativa ao Dissídio Coletivo de Greve de nº TRT 0000220-47.2020.5.19.0000, sob a
presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora ANNE HELENA FISCHER INOJOSA e com a
participação da Exmª Srª Procuradora do Trabalho VIRGÍNIA DE ARAÚJO GONÇALVES
FERREIRA, representante do Ministério Público do Trabalho, ora suscitante, bem como dos sindicatos
suscitados: SINDVIGILANTES/AL - SINDICATO DOS VIGILANTES, EMPREGADOS EM
EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES E DOS
TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PESSOAL,
CURSOS DE FORMAÇÃO, representado pelo Sr. José Cícero Ferreira da Silva, Diretor Presidente,
acompanhado por seu Advogado Ricardo Coelho de Barros, OAB/AL – 2661; e o SINDICATO DAS
EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDESP/AL,
representado por Marcelo Bianchin, Gerente de Relações Sindicais da SEGUPRO e do Senhor Zenildo
Teobaldo, acompanhados do Advogado Gustavo Ferreira, OAB/AL nº 5.865.

Instalada a audiência de conciliação, a Exmª Sra. Desembargadora ANNE HELENA FISCHER
INOJOSA, Presidente, saudou a todos e indagou as partes presentes se havia algum acordo em relação à
proposta formulada na assentada anterior.

Em resposta, o advogado do SINDESP/AL informou que mantém a proposta anterior de 1% de aumento
 sem retroativo e sem estabilidade, acrescentando ainda asalarial e de 4,48% sobre o ticket alimentação,

garantia de que no ano de 2021 será pago o INPC do ano de 2020.

No uso da palavra o representante das empresas, Senhor Marcelo Bianchin, alegou que as empresas estão
buscando, hoje, é a garantia dos empregos, pois o impacto que vêm sofrendo por causa da pandemia
como: suspensão de contratos; redução de salários, em razão da medida provisória; a necessidade de
material de proteção e segurança para os empregados, dentre outros, impactam diretamente nos custos
operacionais, impossibilitando assim qualquer repasse de aumento salarial retroativo.

Com a palavra o Advogado do SINDVIGILANTES/AL informou que a previsão do indicativo do INPC
para 2020 não é de 2,68%, conforme dito anteriormente, mas sim de 1,08%, e nesse patamar os
trabalhadores estariam perdendo 3,48%. Acrescentou ainda, não aprovar a proposta patronal, mas
entendeu necessário ouvir o Senhor José Cícero Ferreira da Silva.

O Presidente do Sindicato Obreiro argumentou que foram realizadas várias reuniões, sem chegarem a um
consenso, reiterando que a categoria profissional só poderia acatar uma proposta de aumento salarial no
percentual de 4,48%.

Acórdão TRT 19ª REGIÃO - DISSÍDIO VIGILANTES (0825370)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1315



Após novos debates, a Exmª Srª Desembargadora Presidente formulou uma nova proposta a saber: 2% de
reajuste salarial e 6% sobre o ticket alimentação, sem retroativo.

Em consequência, o advogado do SINDESP/AL requereu uma pausa para deliberações entre os
representantes das empresas quanto à proposta apresentada pela Presidente desta Corte.

No retorno do intervalo requerido para consulta, o patrono das empresas apresentou uma contraproposta
, bem como a garantia dede 1,5% de reajuste salarial, sem retroativo, e de 5% sobre o ticket alimentação

que no ano de 2021 será pago o INPC do ano de 2020.

Em seguida, o Presidente do Sindicato obreiro informou que fica difícil um reajuste inferior ao INPC, em
razão de que tem empresas no Estado de Alagoas que já pagam o INPC de 4,48%. Empresas que
entendem que o INPC é direito do trabalhador.

Ato contínuo, a Exmª Srª Procuradora do Trabalho lamentou a inexistência de acordo entre as partes.

A Exmª Srª Desembargadora Presidente verificando que não tinha possibilidade de avanço nas
negociações decidiu encerrar a audiência de instrução, determinando a remessa dos autos ao Ministério
Público do Trabalho para emissão de parecer circunstanciado, que deverá fazê-lo com maior brevidade
possível, conforme disposto no art. 164, do Regimento Interno deste Tribunal e posterior distribuição
para Relator e Revisor, na forma regimental.

Cientes as partes, seus advogados e o Ministério Público do Trabalho, através da Procuradora VIRGÍNIA
DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA. E, para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada
pela Exmª Srª Desembargadora ANNE HELENA FISCHER INOJOSA.

 

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA
Desembargadora Presidente do TRT da 19ª Região
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

 Gab Des Marcelo Vieira

 DCG 0000220-47.2020.5.19.0000

 SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE 

AL, SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE 

ALAGOAS

Conforme determinado na parte final da ata de audiência de ID bc76d47, encaminhe-se ao 

Ministério Público do Trabalho para emissão de parecer circunstanciado. Prazo de 5 dias, após o 

que, voltem conclusos.

MACEIO/AL, 31 de agosto de 2020.

JOSE MARCELO VIEIRA DE ARAUJO

Desembargador Federal do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCESSO nº 0000220-47.2020.5.19.0000 (DCG)

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL,

ADVOGADO: RICARDO COELHO DE BARROS - OAB: AL2661

SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE
ALAGOAS

ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA GOMES - OAB: AL5865

RELATOR: MARCELO VIEIRA

I.Ementa

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. TRABALHADORES DE
EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E TRANSPORTE DE
VALORES E AFINS. REAJUSTE SALARIAL. Considerando os
argumentos lançados na instrução do presente feito pelas partes coletivos,
defere-se parcialmente os pedidos formulados pela categoria obreira,
estipulando-se reajuste salarial de 4,48%, bem como reajuste de ticket
alimentação, no mesmo percentual, ambos retroativos a janeiro de 2020,
com imediata implantação em folha de pagamento, e pagamento
retroativo em duas parcelas, no início do próximo ano, em razão dos
efeitos deletérios impostos à economia pela pandemia de COVID-19.

II.Relatório

Dissídio Coletivo de Greve ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

TRABALHO, com pedido de concessão de medida liminar (ID fa71e4b), em face do SINDICATO DAS

EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES DE ALAGOAS e do

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA,

VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE   VALORES E DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO DE

SEGURANÇA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSO DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE

VIGILANTES, EMPRESAS ORGÂNICAS SIMILARES E SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO

DE ALAGOAS.

Frustradas as tentativas de conciliação, realizadas em audiências

presididas pelo Exmo. Des. João Leite e no Ministério Público do Trabalho, não havendo acordo em

relação ao pedido do sindicato obreiro de reajuste de 5% para a categoria. Em decorrência, foi deflagrada

greve em 04.08.2020, seguindo-se o ajuizamento da presente ação, na qual o  postula que esteParquet

Regional exerça seu poder normativo, determinando a implantação de reajuste de 4,48% no piso da
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categoria, correspondente ao INPC do período de janeiro a dezembro de 2019, retroativo janeiro/2020,

data-base da categoria, com pagamento de diferenças salariais até a data do julgamento do presente

Dissídio Coletivo.

Por meio da decisão de ID fa71e4b, a Exma. Presidente do Tribunal, Des.

Anne Inojosa, concedeu a tutela de urgência requerida, determinando a manutenção das atividades nos

serviços de vigilância e transporte de valores num percentual de 70%, bem como que o sindicato obreiro

se abstivesse de realizar manifestações ou atos que violassem ou constrangessem direitos fundamentais,

tais, como piquetes que impedissem o livre trânsito dos trabalhadores que quisessem exercer o direito de

laborar, tendo cominado multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Em nova audiência (ID bc76d47), o SINDESP/AL reiterou proposta

anterior de 1% de aumento salarial e de 4,48% sobre o tícket alimentação, sem retroativo e sem

estabilidade, acrescentando ainda a garantia de que no ano de 2021 seria pago o INPC do ano de 2020.

Ante a inexistência de consenso entre as partes, a Desembargadora

Presidente do TRT da 19ª Região formulou proposta de 2% de reajuste salarial e 6% de reajuste sobre o

tícket alimentação, sem retroativo, tendo sido apresentada, pelo SINDESP/AL, contraproposta de1,5% de

reajuste salarial, sem retroativo, e de 5% sobre o ticket alimentação, bem como a garantia de que no ano

de 2021 seria pago o INPC do ano de 2020. Rejeitadas essas propostas pelo sindicato obreiro.

Em seu parecer de ID 31b7183, o Ministério Público do Trabalho opina 

"pela confirmação da liminar concedida no presente feito e pela aplicação do índice supracitado,

correspondente à variação do INPC no período de 01 de janeiro de2019 a 31 de dezembro de 2019,

retroativo à data-base da categoria (janeiro.2020), assegurado o direito de compensação de qualquer

.reajuste espontaneamente concedido no mesmo período."

É o relatório.

 

III.I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Formalidades legais cumpridas. Conheço do Dissídio.

II - JUÍZO DE MÉRITO

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
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1. DO REAJUSTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL

Cuidam estes autos eletrônicos de Dissídio Coletivo de Greve ajuizado

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, com pedido de concessão de medida liminar (ID

fa71e4b), em face do SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E

TRANSPORTE DE VALORES DE ALAGOAS e do SINDICATO DOS VIGILANTES E

EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES

E DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSO

DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES, EMPRESAS ORGÂNICAS SIMILARES

E SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO DE ALAGOAS.

Frustradas as tentativas de conciliação, realizadas em audiências

presididas pelo Exmo. Des. João Leite e no Ministério Público do Trabalho, não havendo acordo em

relação ao pedido do sindicato obreiro de reajuste de 5% para a categoria. Em decorrência, foi deflagrada

greve em 04.08.2020, seguindo-se o ajuizamento da presente ação, na qual o Parquet postula que este

Regional exerça seu poder normativo, determinando a implantação de reajuste de 4,48% no piso da

categoria, correspondente ao INPC do período de janeiro a dezembro de 2019, retroativo janeiro/2020,

data-base da categoria, com pagamento de diferenças salariais até a data do julgamento do presente

Dissídio Coletivo.

Por meio da decisão de ID fa71e4b, a Exma. Presidente do Tribunal, Des.

Anne Inojosa, concedeu a tutela de urgência requerida, determinando a manutenção das atividades nos

serviços de vigilância e transporte de valores num percentual de 70%, bem como que o sindicato obreiro

se abstivesse de realizar manifestações ou atos que violassem ou constrangessem direitos fundamentais,

tais, como piquetes que impedissem o livre trânsito dos trabalhadores que quisessem exercer o direito de

laborar, tendo cominado multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Em nova audiência (ID bc76d47), o SINDESP/AL reiterou proposta

anterior de 1% de aumento salarial e de 4,48% sobre o tícket alimentação, sem retroativo e sem

estabilidade, acrescentando ainda a garantia de que no ano de 2021 seria pago o INPC do ano de 2020.

Ante a inexistência de consenso entre as partes, a Desembargadora

Presidente do TRT da 19ª Região formulou proposta de 2% de reajuste salarial e 6% de reajuste sobre o

tícket alimentação, sem retroativo, tendo sido apresentada, pelo SINDESP/AL, contraproposta de1,5% de

reajuste salarial, sem retroativo, e de 5% sobre o ticket alimentação, bem como a garantia de que no ano

de 2021 seria pago o INPC do ano de 2020. Rejeitadas essas propostas pelo sindicato obreiro.
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Em seu parecer de ID 31b7183, o Ministério Público do Trabalho opina

"pela confirmação da liminar concedida no presente feito e pela aplicação do índice supracitado,

correspondente à variação do INPC no período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019,

retroativo à data-base da categoria (janeiro.2020), assegurado o direito de compensação de qualquer

reajuste espontaneamente concedido no mesmo período.".

Feita essa síntese, decido.

Em sua petição inicial, o Ministério Público do Trabalho, atento ao fato de

tratar-se de greve em serviço essencial, formulou os seguintes pedidos no presente dissídio de greve, 

:verbis

"4.1.1. Em face do SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS
EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTES
DE VALORES E DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO DE
SEGURANÇA. SEGURANÇA PESSOAL, CURSO DE FORMAÇÃO E
ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES, EMPRESAS ORGÂNIVCAS
SIMILARES E SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO DE
ALAGOAS, seja determinado, via competente mandado endereçado ao
seu Presidente, Sr. JOSÉ CICERO FERREIRA, sob pena de multa diária
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ocorrência contrária à ordem judicial,
além da configuração do crime de desobediência e sem prejuízo de outras
cominações e indenizações, que:

a) Mantenha em plena atividade, nas funções necessárias ao
funcionamento dos serviços de vigilância e transporte de valores,
quantitativo de trabalhadores num percentual mínimo, que se sugere ao
MM Juízo, de 70% (setenta por cento);

b) Não realize manifestações ou atos que possam violar ou constranger
direitos fundamentais de outrem, a exemplo da efetivação de piquetes que
impeçam o livre trânsito dos trabalhadores que queiram exercer o direito
de trabalhar."

Conforme já mencionado acima, a Des. Anne Inojosa já deferiu,

liminarmente, o pedido de manutenção de funcionamento de 70% dos serviços da categoria, bem assim

de que não realizasse atos que impedissem os não aderentes à greve de acessarem seus postos de trabalho.

Além disso, requereu o  que "Parquet os sindicatos suscitados sejam

instados a apresentarem suas propostas sociais e econômicas, especialmente as que foram motivo de

impasse que resultaram na deflagração da greve, para que o egrégio Tribunal decida o conflito,

conforme dispõe o § 3º do art. 114 da Constituição Federal".

A esse respeito, sugere o Ministério Público, em seu parecer de ID

31b7183, a "confirmação da liminar concedida no presente feito e pela aplicação do índice supracitado,

correspondente à variação do INPC no período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019,
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retroativo à data-base da categoria (janeiro.2020), assegurado o direito de compensação de qualquer

"reajuste espontaneamente concedido no mesmo período.

De logo, declaro a legitimidade do suscitante, tendo em vista tratar-se de

greve em serviço considerado essencial pelo art. 10 da Lei de Greve. Outrossim, declaro a legalidade do

movimento grevista, haja vista o permissivo legal de greve em serviços essenciais, com observância de

requisitos específicos previstos na Lei 7783/89, cumpridos no caso destes autos.

Todavia, considerando tratar-se de serviços essenciais à sociedade,

mantenho a liminar já deferida pela Exma. Sra. Presidente do Tribunal, Des. Anne Inojosa, no sentido de

que seja garantido pelos sindicatos obreiros percentual de pelo menos 70% do efetivo da categoria, bem

assim de que não haja atos de constrangimento ou intimação aos trabalhadores que não aderirem à greve

e que desejem trabalhar normalmente. Registre-se, por oportuno, que essa é obrigação também

expressamente cominada na Lei 7783/89 (Lei de Greve), que em seu art. 6º, § 3º, determina que "As

manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho

".nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.

Já em relação ao valor do reajuste a ser aplicado aos salários dos membros

da categoria, prevaleceu, por maioria, após ponderação dos argumentos das partes coletivas, o reajuste

sugerido pelo Ministério Público do Trabalho, no montante de 4,48%, retroativo a janeiro de 2020, uma

vez tratar-se de percentual que corresponde à variação do INPC de janeiro a dezembro de 2019, isto é,

correspondente às perdas salariais experimentadas pela categoria naquele período. Estabeleço, outrossim,

que seja implantando reajuste de 4,48% no  alimentação, também retroativo a janeiro de 2020, porticket

idêntica razão.

A implantação dos reajustes deve ser efetuada na folha de pagamento de

novembro/2020, independentemente do trânsito em julgado, devendo o retroativo ser pago em duas

parcelas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, ressalvada a possibilidade de conciliação entre as

partes.

 

 

Conclusão do recurso

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao pedido do

Ministério Público do Trabalho para, declarando a legitimidade do suscitante e a legalidade do

Acórdão TRT 19ª REGIÃO - DISSÍDIO VIGILANTES (0825370)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1322



movimento grevista, manter a liminar já deferida pela Exma. Sra. Presidente do Tribunal, Des. Anne

Inojosa, no sentido de que seja garantido pelos sindicatos obreiros percentual de funcionamento dos

serviços de pelo menos 70% do efetivo da categoria, bem assim de que não haja atos de constrangimento

ou intimação aos trabalhadores que não aderirem à greve e que desejem trabalhar normalmente. Além

disso, com relação ao valor do reajuste a ser aplicado aos salários dos membros da categoria, estabelece-

se reajuste da ordem de 4,48% sobre o piso salarial da categoria, retroativo a janeiro de 2020, bem como

que seja implantando reajuste de 4,48% no ticket alimentação, também retroativo a janeiro de 2020. A

implantação dos reajustes deve ser efetuada na folha de pagamento de novembro/2020,

independentemente do trânsito em julgado, devendo o retroativo ser pago em duas parcelas nos meses de

janeiro e fevereiro de 2021, ressalvada a possibilidade de conciliação entre as partes. Transitada em

julgado a decisão e não havendo pendências, arquivem-se os autos. Custas dispensadas, tendo em vista

ter sido suscitado o dissídio pelo Ministério Público do Trabalho (CLT, art. 790-A, inciso II).

Acórdão

O TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA DÉCIMA NONA REGIÃO realizou sua 17ª sessão de julgamento, ordinária e telepresencial, no dia

quatro de novembro de dois mil e vinte(quarta-feira), às 9h, em ambiente eletrônico telepresencial de

julgamento, sob a Presidência do Exmº Sr. Desembargador PEDRO INÁCIO DA SILVA e com a

participação dos Exmºs. Srs. Desembargadores JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO(Relator),

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA(Revisora), JOÃO LEITE DE ARRUDA ALENCAR, VANDA

MARIA FERREIRA LUSTOSA, ELIANE ARÔXA PEREIRA RAMOS BARRETO, LAERTE NEVES

DE SOUZA e da Juíza Convocada CAROLINA BERTRAND RODRIGUES OLIVEIRA, bem como do

representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador RAFAEL GAZZANÉO JÚNIOR.

OBSERVAÇÕES: Ausente o Exmº Sr. Desembargador ANTÔNIO ADRUALDO ALCOFORADO

CATÃO por motivo de licença para tratamento de saúde. Participou a Exmª Srª Juíza CAROLINA

BERTRAND RODRIGUES OLIVEIRA, convocada nos termos do art. 11, §13 do Regimento Interno

desta Corte. O Exmº Sr. Desembargador PEDRO INÁCIO DA SILVA presidiu a sessão, porém não

participou deste julgamento, nos termos do art. 94, §3º do Regimento Interno. Fez sustentação oral pelo

suscitante, Ministério Público do Trabalho, o procurador Rafael Gazzanéo Júnior. Fez sustentação oral

pelo suscitado-sindicato obreiro o Advogado Ricardo Coelho Barros, OAB/AL - 2661. Fez sustentação

oral pelo suscitado-sindicato patronal o Advogado Gustavo Ferreira Gomes, OAB/AL - 5865.
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ACORDAM os Exmºs. Srs. Desembargadores do Tribunal Pleno do

Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região, pelo voto de desempate do Exmo. Sr.

Desembargador Presidente, Pedro Inácio da Silva,  conhecer e dar parcial provimento ao pedido do

Ministério Público do Trabalho para, declarando a legalidade da greve, bem como a legitimidade do

suscitante, manter a liminar já deferida pela Exma. Sra. Presidente do Tribunal, Des. Anne Inojosa, no

sentido de que seja garantido pelos sindicatos obreiros percentual de pelo menos 70% do efetivo da

categoria, bem assim de que não haja atos de constrangimento ou intimação aos trabalhadores que não

aderirem à greve e que desejem trabalhar normalmente. Além disso, com relação ao valor do reajuste a

ser aplicado aos salários dos membros da categoria, estabelecer o percentual na ordem de 4,48% sobre o

piso salarial da categoria, retroativo a janeiro de 2020. Por fim, estabelecer que seja implantado o reajuste

de 4,48% no ticket alimentação, também retroativo a janeiro de 2020. A implantação dos reajustes devem

ser efetuadas na folha de pagamento de novembro/2020, independentemente do trânsito em julgado,

devendo o retroativo ser pago em duas parcelas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, ressalvada a

possibilidade de conciliação entre as partes.Transitada em julgado a decisão e não havendo pendências,

arquivem-se os autos, contra os votos dos Exmos. Srs. Desembargadores Relator, João Leite de Arruda

Alencar e Laerte Neves de Souza que fixavam o reajuste de 4,% sobre o piso salarial da categoria;

Desembargadora Revisora que fixava esse mesmo reajuste em 3% e fixava de 90 dias, o prazo para

implantação dos reajustes, e estabelecia os meses de fevereiro e março/2021 para pagamento do

retroativo; e, Juiz Convocada Carolina Bertrand Rodrigues Oliveira que acompanhava a Desembargadora

Revisora quanto aos prazos de implantação e pagamento do retroativo.

Maceió, 04 de novembro de 2020.

 
 
MARCELO VIEIRA
Relator
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2020.
À
GSAD
 
Senhor Secretário,
 
Considerando consulta realizada, nesta data, por

esta SEGEC ao SINDIVIGILANTES/AL, 0825324, fomos
informados de que existe para a categoria Vigilância
Patrimonial Armada Acórdão do TRT 19ª Região (0825370)
determinando acréscimo de 4,48% nas cláusulas econômicas,
sendo assim, remete-se o procedimento para análise e
deliberação.

Em tempo requer-se seja desconsiderado o
documento 0824838, posto tratar-se de categoria diversa à
contratação pretendida.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 09/12/2020, às 12:44, 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
0825372 e o código CRC 4C0F46DC.

0001437-74.2020.6.02.8000 0825372v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho SEGEC 0825372, peço-lhe

vênia para reconsiderar o Despacho GSAD 0825028, no
sentido de solicitar que as unidades consultivas - AJ-DG e
ACAGE, avaliem se, de fato, há necessidade de cancelar o
certame por força da decisão noticiada pela Unidade Gestora,
Acordão do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região
proferido nos autos do PROCESSO nº 0000220-
47.2020.5.19.0000 (DCG) - doc. 0825370 -, que
deferiu parcialmente os pedidos formulados pela categoria de
vigilantes e afins, "estipulando-se reajuste salarial de 4,48%,
bem como reajuste de ticket alimentação, no mesmo
percentual, ambos retroativos a janeiro de 2020, com imediata
implantação em folha de pagamento, e pagamento retroativo
em duas parcelas, no início do próximo ano, em razão dos
efeitos deletérios impostos à economia pela pandemia de
COVID-19."

Observa-se, de todo modo, que se trata de decisão
proferida pelo Tribunal local, suheita, em tese, à apreciação
do TST, daí a presente consulta: se se mantém o certame com
os valores estimados (sujeios a repactuação, na forma da lei),
ou, se de pronto, cancela-se a publicação e retoma o feito
para adequar a contratação aos valores definidos no citado
Acórdão.

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/12/2020, 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
0825509 e o código CRC 37B8EF54.

0001437-74.2020.6.02.8000 0825509v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2020.
Conforme requerido no Despacho GSAD 0825509,

direcionem-se os autos à Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral e à Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, para análise
e pronunciamento. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/12/2020, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0825567 e o código CRC A938A65C.

0001437-74.2020.6.02.8000 0825567v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020120900208
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processos nºs 0038762-92.2018.4.03.8000-TRF-3ªR, 0042197-74.2018.4.03.8000-JFPG-SP e
0005109-93.2018.4.03.8002-JFPG-MS ; Espécie: Termo Aditivo nº 04.019.11.2019 ao
Contrato nº 04.019.10.2019, Contratantes: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, CNPJ
nº 05.445.105/0001-78 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL ,
CNPJ n.º 05.422.922/0001-00; Contratada: PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 12.007.998/0001-35; Objeto: revisão de
preços, a partir de 01/01/2020, consoante ao que dispõe o art. 12 da Lei nº 13.932 de
11/12/2019 e prorrogação do prazo de vigência do Contrato originário pelo período de 12
meses, a partir de 05/12/2020; Fundamento Legal: no artigo 57, inciso II e § 5º do artigo
65 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e na Cláusula Décima Primeira do Contrato; Data
de assinatura: 04/12/2020; Vigência: 12 meses a partir de 05/12/2020 até 04/12/2021;
Valor total: R$ 141.005,65; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 001/2019;
Signatários: pelos Contratantes, Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral do TRF 3ª
Região, Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São
Paulo, Ricardo Damasceno de Almeida, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de
Mato Grosso do Sul, e pela Contratada, Sra. Carla Patrícia Carvalho da Silva,
Procuradora.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 99/2020. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e Ministério das Comunicações. OBJETO: Cessão do direito de uso
do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para
utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA:
09/12/2020 a 09/12/2025. P.A. 0007180-76.2020.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Luís
Alberto d'Azevedo Aurvalle, em 03/12/2020.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 99/2020. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e Ministério das Comunicações. OBJETO: Cessão do direito de uso
do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para
utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA:
09/12/2020 a 09/12/2025. P.A. 0007180-76.2020.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Luís
Alberto d'Azevedo Aurvalle, em 03/12/2020.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 99/2020. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e Ministério das Comunicações. OBJETO: Cessão do direito de uso
do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para
utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA:
09/12/2020 a 09/12/2025. P.A. 0007180-76.2020.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Luís
Alberto d'Azevedo Aurvalle, em 03/12/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICENÇA

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre, inscrito no CNPJ do MF sob o nº
05.910.642/0001-41, torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente do Acre -
IMAC a Renovação da Licença de Instalação LI n. 159/2017 para a atividade de Construção

da Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, localizada na Alameda Ministro
Miguel Ferrante, s/n - Distrito Industrial - Rio Branco-AC.

Rio Branco-AC, 7 de dezembro de 2020.
ARTHUR DE ALMEIDA CRUZ

Chefe da Seção de Obras e Manutenção de Imóveis

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 20/2020; Proc. SEI nº 0006837-69.2020.6.02.8000; PE nº 75/2020; 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: 03/12/2020; Objeto: Registro de Preços de
material permanente - notebooks; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca,
unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
75/2020, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº
02.213.325/0001-88, Item 01(Notebook Tipo 01), HP, UNIDADE, 35, R$ 6.423,00, R$
224.805,00; Item 02(Notebook Tipo 02), HP, UNIDADE, 10, R$ 7.557,00, R$ 75.570,00; Item
03(Notebook Tipo 03), HP, UNIDADE, 04, R$ 14.390,00, R$ 57.560,00;

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0001437-74.2020. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviço continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis localizados no
município de Maceió- Alagoas, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento
de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução
dos serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus
anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/12/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00095-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 09/12/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/12/2020
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet - 08/12/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2020

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 77/2020. Processo n.º 16.639/2020. Objeto: o 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.
O objeto foi adjudicado à empresa EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕ ES ,
CNPJ: 14139773/0001-68. NE 1302, REPASSE TECNOLÓGICO "HANDS-ON", R$ 10.800,00; NE
1303, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE VMWARE, R$ 638.000,00; NE 1304, SERVIÇO DE
IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO, CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO- DO
SOFTWARE VMWARE, R$ 23.800,00. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do
TRE/CE. Data: 27/11/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

AVISO DE REVOGAÇÃO

Espécie: PAD: 17.025/2020. Espécie: Anulação de publicação do extrato de inexigibilidade,
cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de manutenção de suporte técnico do
software ALEPH.

Tornar sem efeito a publicação do extrato de inexigibilidade do DOU N.º194, do
dia 8/10/2020, por cancelamento do TRE-CE. Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do
TRE-CE. Data: 03/12/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 20.4 do Edital
deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. O
pregoeiro, em 30/11/2020, adjudicou (sistema Comprasnet) o item 01 à empresa
Brasoftware Informática Ltda.

Este procedimento licitatório foi homologado (sistema Comprasnet) pelo Ilmo.
Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor Geral do TRE/ES, em 04/12/2020. Processo: 0004379-
14.2020.6.08.8000

Vitória-ES, 7 de dezembro de 2020.
ALOYSIO GABRIEL MATTOS

Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 9301/2020. Contrato TRE/GO nº 87/2020. Objeto: Prestação de serviços
contínuos de limpeza, conservação e higienização dos edifícios do TRE no interior do
estado. Empresa: CWF BRASIL SERVICOS EIRELI. CNPJ: 22.068.281/0001-57. Valor: R$
239.427,79. Fundamento Legal: Leis 8.666/1993. Vigência: 12 meses, contados do dia
17/12/2020, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses. PT:
02.122.0570.20GP.0052. ND: 339039. Empenho: 2020NE001132, emitido em 24/11/2020.
Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO, pelo Contratante e
Claudemar Dutra e Silva, pela Contratada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 45/2020

O TRE-GO torna pública a homologação da licitação, modalidade Pregão, na
forma eletrônica, nº 45/2020 (Processo nº 010999/2020), que tem por objeto a aquisição
de equipamentos para eventual substituição dos equipamentos de videomonitoramento
instalados no Edifício sede o TRE/GO, seus anexos e nas sedes dos Cartórios Eleitorais.
Empresas vencedoras: 1) TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS (CNPJ 09.087.468/0001-30), itens 01 e 02, no importe de R$ 29.784,00 (vinte
nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais); 2) INVITECH - SOLUÇÕES EM TECN O LO G I A
EIRELI (CNPJ n°35.646.099/0001-88), itens 3 e 4, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais); 3) AZIZ INFORMÁTICA LTDA. (CNPJ n° 07.301.055/0001-80, item 5, na
cifra de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais); 4) R H P COMPUTADORES LTDA. (CNPJ n°
06.187.402/0001-23), item 6, no montante de R$ 2.478,35 (dois mil, quatrocentos e
setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) e 5) ELETRA TECNOLOGIA E INFORM ÁT I C A
LTDA. (CNPJ n° 01.804.159/0001-21), item 7, no valor de R$ 3.977,00 (três mil, novecentos
e setenta e sete reais). Data da homologação 03/12/2020.

Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados.

Goiânia-GO, 7 de dezembro de 2020.
CRISTINA TOKARSKI PERSIJN

Secretária de Administração e Orçamento
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 46/2020

O TRE-GO torna pública a homologação da licitação, modalidade Pregão, na
forma eletrônica, nº 46/2020 (Processo nº 0009565/2020), que tem por objeto a
contratação de serviços de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da
informação. Data da homologação 06/12/2020.

Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados.

Goiânia-GO, 7 de dezembro de 2020.
CRISTINA TOKARSKI PERSIJN

Secretária de Administração e Orçamento
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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 57/2020
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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 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 70/2020
SEI 0006380-37.2020.6.02.8000
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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 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 80/2020
SEI 0006110-59.2020.6.02.8000

Data: 09/11/2020 às 14:00:00

Objeto:  Contratação de empresa responsável pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos. 

Valor total  estimado : R$ 125.726,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Anexo (modelos dos materiais)

 

Número 81/2020
SEI 0004514-28.2020.6.02.8000

Data: 11/11/2020 às 14:00:00

Objeto:  Registro de preços de equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso
neste Tribunal e no órgão participante deste registro, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
descritas no edital e seus anexos. 

Valor total  estimado : R$ 6.452.668,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento de interessado 01
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 01
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Número 82/2020
SEI 0007583-34.2020.6.02.8000

Data: 12/11/2020 às 14:00:00

Objeto:  Aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículos de serviço,
para este Tribunal, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital. 

Valor total  estimado: R$ 194.305,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 84/2020
SEI 0001761-64.2020.6.02.8000

Data: 17/11/2020 às 14:00:00

Objeto:

contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos HPE em uso neste Tribunal, conforme especificações
descritas no Anexo I deste edital.

Valor total  estimado: R$ 176.242,44
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

  

Número 87/2020
SEI 0003731-07.2017.6.02.8000

Data: 26/11/2020 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com
guarda-corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da
demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 77.906,17
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 88/2020
SEI 0009825-12.2020.6.02.8000

Data: 27/11/2020 às 09:00:00

Objeto: Contratação de empresa(s) responsável(is) pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 158.105,00
Documentos:

Edital
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Anexo (modelos dos materiais)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 89/2020
SEI 0006110-59.2020.6.02.8000

Data: 03/12/2020 às 14:00:00

Objeto:  contratação de empresa responsável pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos.  

Valor total  estimado: R$ 158.105,00
Documentos:

Edital
Anexo (modelos dos materiais)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 90/2020
SEI 0009526-35.2020.6.02.8502

Data: 09/12/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente – 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois)
Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral
deste TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.   

Valor total  estimado: R$ 3.813,65
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 91/2020
SEI 0007841-44.2020.6.02.8000

Data: 10/12/2020 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviço de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo
período de 01 ano, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.   

Valor total  estimado: R$ 20.520,55
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 92/2020
SEI 0001030-68.2020.6.02.8000

Data: 18/12/2020 às 09:00:00 (nova data após alteração do edital)

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de licenças e firewalls para a sede do TRE/AL, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A do edital.   

Valor total  estimado: R$ 1.942.462,90
Documentos:
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Tags

Edital (novo edital, após alteração)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Alteração no DOU

 

Número 93/2020
SEI 0009484-37.2020.6.02.8000

Data: 18/12/2020 às 09:00:00 (novo horário, após alteração)

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital.   

Valor total  estimado: R$ 187.200,00
Documentos:

Novo Edital (após alteração do horário)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Alteração no DOU

 

 

Número 94/2020
SEI 0001761-64.2020.6.02.8000

Data: 18/12/2020 às 10:00:00

Objeto:

contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos HPE em uso neste Tribunal, conforme especificações
descritas no Anexo I deste edital.

Valor total  estimado: R$ 176.242,44
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 95/2020
SEI 0001437-74.2020.6.02.8000

Data: 22/12/2020 às 9:00:00

Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências dos
imóveis localizados no município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os
insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 984.641,47
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
 Anexo I-C - Insumos Diversos
Anexo I-E - Memória de Cálculo 
 Anexo IV - Planilhas Preenchidas
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

 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, 09 de dezembro de 2020.
À PREG,
Após a abertura da fase externa, considerando a

possibilidade de pedido de esclarecimentos e impugnação.
Solicito especial atenção quanto a deliberação

superveniente ainda pendende de suspensão ou manutenção
do certame.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 09/12/2020, às 18:20, 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
0826002 e o código CRC 23F9C9A1.

0001437-74.2020.6.02.8000 0826002v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos eletrônicos, em

face do encaminhamento de Vossa Senhoria (0825567), no
trato da matéria suscitada pela SAD (0825509):
 

"Em atenção ao Despacho SEGEC 0825372,
peço-lhe vênia para reconsiderar o Despacho
GSAD 0825028, no sentido de solicitar que as
unidades consultivas - AJ-DG e ACAGE,
avaliem se, de fato, há necessidade de
cancelar o certame por força da decisão
noticiada pela Unidade Gestora, Acordão do
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região
proferido nos autos do PROCESSO nº
0000220-47.2020.5.19.0000 (DCG) -
doc. 0825370 -, que deferiu parcialmente os
pedidos formulados pela categoria de
vigilantes e afins, "estipulando-se reajuste
salarial de 4,48%, bem como reajuste de ticket
alimentação, no mesmo percentual, ambos
retroativos a janeiro de 2020, com imediata
implantação em folha de pagamento, e
pagamento retroativo em duas parcelas, no
início do próximo ano, em razão dos efeitos
deletérios impostos à economia pela pandemia
de COVID-19."
Observa-se, de todo modo, que se trata de
decisão proferida pelo Tribunal local, sujeita,
em tese, à apreciação do TST, daí a presente
consulta: se se mantém o certame com os
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valores estimados (sujeiots a repactuação, na
forma da lei), ou, se de pronto, cancela-se a
publicação e retoma o feito para adequar a
contratação aos valores definidos no citado
Acórdão."

 
Para bem analisar a questão, há que se referenciar

os tópicos do edital do Pregão Eletrônico nº 95/2020
(0824502)  -  contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviço continuado de vigilância armada -,   que tratam do
tema:

 
TERMO DE REFERÊNCIA
3. LEGISLAÇÃO E NORMAS 
 ● a Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) com registro no MTE sob número
AL000039/2019, celebrada entre o Sindicato
das Empresas de Segurança e Vigilância do
Estado de Alagoas e o Sindicato dos
Empregados de Empresas de Segurança e
Vigilância do Estado de Alagoas.
(...)
6. UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA PARA O
SERVIÇO
6.1 Os serviços de vigilância patrimonial,
conforme item 1, alínea b), do Anexo VI-A da
IN SEGES/MPDG nº 05/2017, devem ser
contratados pelo preço mensal de cada posto
de vigilância requerido, limitando-se aos
valores máximos estabelecidos na Portaria
SEGES/MP 213/2017.
6.2 Para o Estado de Alagoas a Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) de 2019, com
número de registro no MTE
AL000039/2019, considerando, portanto, em
seus cálculos, benefícios e direitos dos
trabalhadores que foram suprimidos pela
reforma da CLT, bem como, pela nova CCT
dessa categoria, celebrada em 13/08/2019,
ainda vigente, utilizada para embasar a
Planilha de Custos e Formação de Preços
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desta contratação.
(Grifos não constam do original)
 

Por sua vez, o contrato inserto no edital, refletindo
as disposições correspondentes do termo de referência,  prevê
quanto à repactuação:

 
CLÁUSULA TREZE - DA REPACTUAÇÃO E DO
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
As solicitações de repactuação e de revisão
serão devidamente analisadas pelo TRE/AL e,
uma vez aceitas, serão concedidas pela sua
autoridade máxima.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será admitida a
repactuação dos preços dos serviços objeto do
Contrato, desde que seja observado o
interregno mínimo de 1 (um) ano.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O interregno
mínimo de 1 (um) ano para a primeira
repactuação será contado a partir da
data limite para apresentação da
proposta constante do instrumento
convocatório, se for este o caso, ou da
data do Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalente
vigente à época da apresentação da
proposta, quando   a variação dos custos
for decorrente da mão de obra e estiver
vinculadas às datas-bases destes
instrumentos.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As repactuações
subsequentes à primeira, a anualidade será
contada a partir da data da última repactuação
ocorrida.
(Grifos não constam do original)
 

Conforme se constata, as planilhas de Custos e
Formação de Preços do presente certame foram elaboradas
considerando a CCT 2019, sendo do amplo conhecimento dos
licitantes, que da mesma forma deverão laborar em suas
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propostas.
De qualquer forma, o contrato a ser firmado prevê,

expressamente, o direito da contratada à repactuação
referente à CCT seguinte (in casu a CCT 2020), na forma
prevista no parágrafo segundo, da cláusula treze do contrato
a ser firmado.

Há que se considerar também, como bem assinalou
o Senhor Secretário de Administração (0825509), que a CCT
2020 ainda estaria sujeita à confirmação em instância
superior.

Dessa maneira, sugere-se a continuidade da
licitação, com os esclarecimentos pertinentes. 

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/12/2020, às 06:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0826100 e o código CRC D5AA6603.

0001437-74.2020.6.02.8000 0826100v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0001437-74.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
ASSUNTO : Cancelamento. Pregão Eletrônico nº 95/2020.

 

Parecer nº 2346 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria,

Despacho GDG - 0825567, de análise e pronunciamento
quanto ao questionamento do Senhor Secretário de
Administração, Despacho GSAD - 0825509, abaixo,
entendemos que não há qualquer óbice legal à
utilização de convenção coletiva, mesmo com prazo
expirado, como parâmetro para se chegar ao preço de
referência que norteará o processo licitatório da
Administração.

Em atenção ao Despacho
SEGEC 0825372, peço-lhe vênia para
reconsiderar o Despacho GSAD 0825028,
no sentido de solicitar que as unidades
consultivas - AJ-DG e ACAGE, avaliem se,
de fato, há necessidade de cancelar o
certame por força da decisão noticiada
pela Unidade Gestora, Acordão do
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª
Região proferido nos autos do PROCESSO
nº 0000220-47.2020.5.19.0000 (DCG) -
doc. 0825370 -, que deferiu parcialmente
os pedidos formulados pela categoria de
vigilantes e afins, "estipulando-se reajuste
salarial de 4,48%, bem como reajuste de
ticket alimentação, no mesmo percentual,
ambos retroativos a janeiro de 2020, com
imediata implantação em folha de
pagamento, e pagamento retroativo em
duas parcelas, no início do próximo ano,
em razão dos efeitos deletérios impostos à
economia pela pandemia de COVID-19."

Em nosso entendimento, a metodologia adotada
para elaboração da estimativa de custo de contratação
(última convenção coletiva vigente) é a escolha mais acertada,
já que reflete o regramento e os valores mais atuais que estão
sendo praticados pelo mercado.

Ademais, como destacado pelo Senhor Assessor
Jurídico da Diretoria-Geral, Despacho AJ-DG - 0826100, os
termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 95/2020 (0824502)
abarca a possibilidade de repactuação dos valores
futuramente contratados, conforme disposição contida no
Parágrafo Segundo da Cláusula Treza da minuta de contrato,
presente no referido Edital.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O interregno
mínimo de 1 (um) ano para a primeira
repactuação será contado a partir da data
limite para apresentação da proposta
constante do instrumento convocatório,
se for este o caso, ou da data do Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho
ou equivalente vigente à época da
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apresentação da proposta, quando a
variação dos custos for decorrente da
mão de obra e estiver vinculadas às datas-
bases destes instrumentos. (grifo nosso)

 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 10/12/2020, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0826259 e o código CRC 5CB273B2.

0001437-74.2020.6.02.8000 0826259v12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2020.
Tendo em conta o disposto no Despacho AJ-DG

2346 (0826100), da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral,
bem como o Parecer 2346 (0826259), da Assessoria de Contas
e Apoio à Gestão, direcionem-se os autos à Secretaria de
Administração, para a continuidade do feito, com a
recomendação de que seja dada continuidade à licitação
objeto dos presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/12/2020, 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
0826573 e o código CRC 4C0AADD9.

0001437-74.2020.6.02.8000 0826573v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2020.
Retornem os autos à SLC, para ciência do

Despacho GDG 0826573.
Em paralelo, à SEGEC, para igual ciência.
Por fim, ao Sr. Pregoeiro, para continuidade do

feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/12/2020, às 00:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0828176 e o código CRC 528A04D6.

0001437-74.2020.6.02.8000 0828176v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2020.

À PREG,

De ordem do Senhor Secretário de Administração, atribuo o certame ao pregoeiro
Weber.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 14/12/2020, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0829186 e o código CRC 7FBE13D2.

0001437-74.2020.6.02.8000 0829186v1
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De: Ingrid <ingrid_breda@hotmail.com>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 17/12/2020 07:06 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] Solicitação de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO 95/2020 / PROCESSO 0001437-
74.2020.6.02.8000 {01}

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: Ingrid Brêda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Data: 16 de dezembro de 2020 09:23:03 BRT
Para: ingrid_breda@hotmail.com
Assunto: [slc] Solicitação de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO 95/2020 / PROCESSO 0001437-
74.2020.6.02.8000 {01}
Responder A: ingridpereira@tre-al.jus.br

Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia!

A  Multseg Sistemas de Segurança Ltda.,  CNPJ:  04.966.422/0001-77,  vem respeitosamente solicitar-lhe esclarecimento referente
ao PREGÃO ELETRÔNICO 95/2020 / PROCESSO 0001437-74.2020.6.02.8000, com relação ao questionamento abaixo:

Tendo em vista que está explicitado no item 3. LEGISLAÇÃO E NORMAS -  ". a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com
registro no MTE sob número AL000039/2019, celebrada entre o Sindicato das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado
de Alagoas e o Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Alagoas.", bem como no
item  6.2 - "Para o Estado de Alagoas a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2019, com número de registro no MTE
AL000039/2019, considerando, portanto, em seus cálculos, benefícios e direitos dos trabalhadores que foram suprimidos
pela reforma da CLT, bem como, pela nova CCT dessa categoria, celebrada em 13/08/2019, ainda vigente, utilizada para
embasar a Planilha de Custos e Formação de Preços desta contratação.", questionamos se mesmo com a homologação da nova
Convenção Coletiva da Categoria com efeito a partir de 01º de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, sob o registro no MTE
AL000113/2020, devemos ainda utilizar os parâmetros da CCT de 2019?

Cientes do vosso esclarecimento a nossa dúvida, desde já, agradecemos.

Cordialmente,

--
 

Anderson Oliveira
Supervisor Comercial - Setor Comercial
79 3218-8364; 79 99932-7581
www.multserv.net
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
Senhor Assessor-Jurídico da DG,
 
A Empresa Multseg Sistemas de Segurança Ltda.,

solicita os esclarecimentos contidos no evento 0832318.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/12/2020, às 08:18, 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
0832320 e o código CRC C60A1E2C.

0001437-74.2020.6.02.8000 0832320v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
Senhor Pregoeiro,
 
Em face do questionamento

encaminhado por Vossa Senhoria, (0832320), esta AJ-DG
mantém os termos do Despacho  0826100, observando
também o  Parecer ACAGE nº 2.346 (0826100).

 
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 18/12/2020, às 09:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0832363 e o código CRC 14F87B08.

0001437-74.2020.6.02.8000 0832363v1
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De: "Andrea de Albuquerque César" <andreacesar@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: 18/12/2020 12:36 PM
Assunto: Fwd: [slc] Impugnação - PE 95/2020  {01}

 
From: Raphaella Sagiani Maximo <Raphaella.Maximo@segurpro.com.br>
To: Andréa de Albuquerque César <andreacesar@tre-al.jus.br>
Cc: Joao Ricardo De Oliveira Junior <Joao.Ricardo@segurpro.com.br>, Adriana Gomes Barbosa
<Adriana.Barbosa@segurpro.com.br>
Date: Thu, 17 Dec 2020 23:03:26 +0000
Subject: [slc] Impugnação - PE 95/2020  {01}
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AO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO 95/2020
 
Ref.: Impugnação – PE 95/2020
 
Prezados,
 
Vimos por meio deste apresentar impugnação ao pregão em epígrafe.
 
Certos de vossa compreensão e atendimento, agradecemos desde já.
 
Att,
 
 

 
Raphaella Sagiani Maximo
ANALISTA SR
Gestão de Contratos e Licitações
Raphaella.Maximo@segurpro.com.br
Office:(11) 2164-6679 | Mobile: MobPhone
www.segurpro.com.br
 

 
 
Atenção: Esta mensagem e qualquer arquivo em anexo à mesma, contém informação de caráter confidencial exclusivamen
ou destinatários. Fica proibida sua divulgação, cópia ou distribuição a terceiros sem a prévia autorização por escrito da Seg
recebimento desta mensagem por engano, favor informar imediatamente o ocorrido através de reenvio ao endereço de e-m
Warning: The information in this e-mail and in any attachments is confidential and solely for the attention and use of the nam
hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this communication is prohibited without the prior written conse
received this communication in error, please, notify the sender by reply e-mail.
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Anexados:

Arquivo: Acórdão AL
2020 Vigilância.docx

Tamanho:
2138k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document

Arquivo: Impugnação
- TRE-AL.pdf

Tamanho:
238k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: Procuração
- Licitações
2020.pdf

Tamanho:
5049k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2020 

PROCESSO Nº 0001437-74.2020.6.02.8000 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 

Modo de Disputa: ABERTO E FECHADO 

 

 

 

A empresa SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S.A. sociedade 

empresarial, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

estabelecida na Avenida Ermano Marchetti, nº 1.435, 7º Andar, sala 02, 

Lapa, CEP 05038-001, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 25.278.459/0001-82, 

por seu procurador infra-assinado, nos autos do Processo Licitatório em 

referência, vem respeitosa e tempestivamente, a presença de V.S.ª, com 

fundamento com fundamento nos artigos 3.º, 4.º e 41 da Lei Federal 

8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Federal nº 10.024/19, bem como demais 

preceitos legais pertinentes e aplicáveis à espécie, bem como demais 

preceitos legais pertinentes e aplicáveis à espécie, oferecer 

IMPUGNAÇÃO, consoante às razões de fato e de direito a seguir exposta: 

 

Cuida-se de pregão eletrônico objetivando a “contratação de pessoa 

jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas 

dependências dos imóveis localizados no município de Maceió- Alagoas, que 

compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos e 

materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, 

conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste edital e seus 

anexos.” 
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1. PRELIMINARMENTE 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

A presente Impugnação é absolutamente tempestiva, tendo em vista 

sua apresentação com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, 

contados da data fixada para abertura da sessão pública, em 22 de 

dezembro de 2020. Logo, o prazo para apresentação do recurso se extingue 

no dia 17 de dezembro de 2020, em consonância com o item 14.1. 

 

Portanto, são as razões aqui arroladas consideradas plenamente 

oportunas por findar o prazo para sua apresentação na data e hora 

supracitadas, motivo o qual deve-se conhecer e julgar esta Impugnação. 

 

 

2. DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A PRESENTE IMPUGNAÇÃO 

 

Inicialmente, cumpre salientar que a licitação visa, por meio de 

processo público que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, selecionar a proposta mais vantajosa à Administração.  

 

Esta pode ser considerada a síntese da finalidade da licitação, 

produto da interpretação combinada do inciso XXI do art. 37 da 

Constituição Federal Brasileira com o art. 3º da Lei nº 8.666/93, cujos 

respectivos teores a Impugnante ora transcreve:  

 

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 

de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”  

 

“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
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publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos.” 

 

E, nessa mesma esteira é o que preceitua a Decreto 10.024/2019: 

 

“Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 

administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da 

razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos 

que lhes são correlatos. 

§ 1º O princípio do desenvolvimento sustentável será observado 

nas etapas do processo de contratação, em suas dimensões 

econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, com base 

nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das 

entidades. 

§ 2º As normas disciplinadoras da licitação serão 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, resguardados o interesse da administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.”    

 

Entretanto, não são estas as condições asseveradas pelo Órgão 

neste processo licitatório, vez que utiliza-se de condição anômala para a 

habilitação de seus licitantes, consistindo em tratamento que ferem 

princípios basilares do processo licitatório, em especial o da 

legalidade, a vantajosidade, a economicidade, dentre outros, 

impossibilitando a apreciação da proposta de preços adequada ao objeto 

licitado. 

 

Atente-se ao teor colacionado do Edital e Termo de Referência no 

tocante à elaboração da proposta de preços dos licitantes: 

 

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 
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sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA - 6.1. O licitante 

deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

[...] b) Descrição detalhada do objeto, contendo as 

informações similares às especificações constantes nos 

anexos deste Edital;  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na 

proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os 

custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 

bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, 

quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - 3. LEGISLAÇÃO E NORMAS 

● a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com registro no 

MTE sob número AL000039/2019, celebrada entre o 

Sindicato das Empresas de Segurança e Vigilância do 

Estado de Alagoas e o Sindicato dos Empregados de 

Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Alagoas. 

 

 

Assim, em conformidade com a leitura supra, é notório depreender 

que os licitantes estão desobrigados a apresentar sua proposta de preços 

embasados da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2020 por intermédio 

da decisão proferida no acórdão do Tribunal cujo efeito é imediato e é 

totalmente aplicável ao presente processo editalício visto que para a 

composição de preços todos os participantes deverão se subsidiar dos 

valores totalmente em conformidade à CCT atualizada. (ANEXO I) 
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Ao contrário disto, é imperioso destacar que a permanência do teor 

da exigência supra por este Órgão implica na apresentação de proposta de 

preços totalmente em dissonância com os atuais parâmetros legais já que a 

aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2019 com registro no 

MTE sob número AL000039/2019 prevê os percentuais de rubricas que não 

condizem mais com a realidade visto que todos os custos previstos na 

prestação de serviços foram reajustados em conformidade com a indexação 

do índice adotado na presente Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 

2020. 

 

Nesse norte não é demais dizer que a apresentação da proposta de 

preços embasados na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2019 não 

poderá resultar na vantajosidade e economicidade do preço do objeto 

licitado à Administração Pública visto ferir totalmente as diretrizes 

legais albergadas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2020 para a 

presente execução dos serviços, sobretudo, podendo acarretar prejuízos ao 

erário público já que não houve a previsibilidade dos corretos diplomas 

para ofertar a melhor proposta de preços.  

 

Em nota de reforço, repisa-se que segundo o art. 7º, inciso XXVI, 

da Constituição Federal de 1988, é direito dos trabalhadores urbanos e 

rurais o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho 

dos quais participarem. Somado à Carta Magna, o art. 611 da CLT confere o 

carácter normativo a essas convenções e acordos. Dessa forma, tais 

ajustes têm força de lei e, portanto, vinculam as condições firmadas para 

reger as relações individuais de trabalho durante sua vigência. 

 

Assim, os reajustes previstos para a categoria profissional da 

Convenção Coletiva da Categoria (CCT) de 2020, torna obrigatória a 

observância desse patamar por quem contrate trabalhadores daquela 

categoria. 

 

Com efeito, a Constituição Federal e a CLT, por si só, já 

consubstanciam determinação legal que obrigam os participantes de 

licitações (e outros contratantes em geral), para a execução de quaisquer 

serviços, inclusive obras públicas, a cumprirem os acordos (quando 
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signatários) e convenções coletivas de trabalho vigentes, como é o caso 

em comento. 

 

Sobre o tema, cabe observar a doutrina de Mauricio Godinho Delgado 

ao expor sobre as características jurídicas dos ACTs e CCTs: 

 

“[...] a particularidade de tais diplomas encontra-se na 

circunstância de que são negócios jurídicos celebrados 

por sujeitos privados [...], tendo tais negócios 

jurídicos o condão de produzir regras jurídicas (e não 

meras cláusulas obrigacionais, como próprio aos demais 

negócios jurídicos privados). A diferença específica de 

tais diplomas perante outros correlatos, está, portanto, 

na combinação singular que concretizam: o fato de serem 

contratos, pactos de vontades privadas, embora 

coletivas, dotados do poder de criação de normas 

jurídicas.” (Mauricio Godinho Delgado, Curso de Direito 

do Trabalho, São Paulo/LTr, 2015 ed. 14, p. 1498) 

 

Nessa mesma esteira, o Acórdão 2.144/2006 - TCU - Plenário, o 

Ministro-Relator Augusto Sherman Cavalcanti expôs exatamente esse 

entendimento. Em seu voto, o magistrado registrou que: “deve ser 

esclarecido que os acordos coletivos que vinculam o piso salarial de categoria 

profissional têm força normativa, conforme preceitua o art. 7º, inciso XXVI, da 

CF/88 c/c art. 611 da CLT.” 

 

E, também o Acórdão 719/2018 – TCU – Plenário, o Ministro-Relator 

Bruno Dantas, demonstra que não é somente em relação ao piso salarial que 

o edital deve respeitar a Convenção Coletiva do Trabalho, mas sim de 

todas as obrigações contidas dentro dela, por isso veja: 

 

“No tocante à Administração Pública, quando da atividade 

de elaboração dos orçamentos de referência para 

licitações, assim como a legislação sobre direito do 

trabalho, a interpretação das normas específicas também 

permite concluir pela obrigatoriedade de observância dos 

ACTs e CCTs nessas contratações. Vejamos. A Lei 

8.666/1993, em seu art. 7º, § 2º, inciso II, determina 

que as obras e os serviços somente poderão ser licitados 
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quando existir orçamento detalhado em planilhas que 

expressem a composição de todos os seus custos 

unitários. Igualmente, a Lei 12.462/2011 apresenta 

disciplina similar nos art. 2º, parágrafo único, inciso 

VI, c/c o art. 8º, § 5º. Já nesse ponto já é possível 

inferir a necessidade de consideração dos pactos 

coletivos, haja vista que as obras e serviços precisam 

ser orçados adequadamente em etapa prévia à licitação. 

Destarte, como tais acordos tem força normativa, sua 

observância constitui condição fundamental para a 

conformidade desses orçamentos. [...]” 

 

Portanto, nesse viés, a Administração Pública, quando da atividade 

de elaboração dos orçamentos de referência para licitações, assim como a 

legislação sobre direito do trabalho, a interpretação das normas 

específicas também permite concluir pela obrigatoriedade de observância 

dos ACTs e CCTs atualizadas nessas contratações. 

 

E, corroborando com todo o exposto, a Impugnante registra por 

oportuno que assiste à Administração Pública, por intermédio deste Órgão 

à inclusão em seu processo editalício da exigência de todas as rubricas 

atualizadas previstas na Convenção Coletiva da Categoria (CCT) de 2020 de 

forma compulsória em conformidade com o trecho da decisão emitida pelo 

Tribunal repisando o seu efeito imediato ao presente edital. Leia 

atentamente: 

 

“ACORDAM os Exmºs. Srs. Desembargadores do Tribunal 

Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona 

Região, pelo voto de desempate do Exmo. Sr. 

Desembargador Presidente, Pedro Inácio da Silva, 

conhecer e dar parcial provimento ao pedido do 

Ministério Público do Trabalho para, declarando a 

legalidade da greve, bem como a legitimidade do 

suscitante, manter a liminar já deferida pela Exma. Sra. 

Presidente do Tribunal, Des. Anne Inojosa, no sentido de 

que seja garantido pelos sindicatos obreiros percentual 

de pelo menos 70% do efetivo da categoria, bem assim de 

que não haja atos de constrangimento ou intimação aos 

trabalhadores que não aderirem à greve e que desejem 
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trabalhar normalmente. Além disso, com relação ao valor 

do reajuste a ser aplicado aos salários dos membros da 

categoria, estabelecer o percentual na ordem de 4,48% 

sobre o piso salarial da categoria, retroativo a janeiro 

de 2020. Por fim, estabelecer que seja implantado o 

reajuste de 4,48% no ticket alimentação, também 

retroativo a janeiro de 2020. A implantação dos 

reajustes deve ser efetuada na folha de pagamento de 

novembro/2020, independentemente do trânsito em julgado, 

devendo o retroativo ser pago em duas parcelas nos meses 

de janeiro e fevereiro de 2021, ressalvada a 

possibilidade de conciliação entre as partes. Transitada 

em julgado a decisão e não havendo pendências, arquivem-

se os autos, contra os votos dos Exmos. Srs. 

Desembargadores Relator, João Leite de Arruda Alencar e 

Laerte Neves de Souza que fixavam o reajuste de 4,% 

sobre o piso salarial da categoria; Desembargadora 

Revisora que fixava esse mesmo reajuste em 3% e fixava 

de 90 dias, o prazo para implantação dos reajustes, e 

estabelecia os meses de fevereiro e março/2021 para 

pagamento do retroativo; e, Juiz Convocada Carolina 

Bertrand Rodrigues Oliveira que acompanhava a 

Desembargadora Revisora quanto aos prazos de implantação 

e pagamento do retroativo.” [...] 

 

Logo, em comunhão com a análise detida do processo em epígrafe, a 

Impugnante esclarece que se a licitação tem o condão de assegurar a 

legalidade do processo editalício de forma a selecionar a proposta mais 

vantajosa à Administração Pública é condição sine qua non o atendimento à 

atual Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2020 com a inclusão de 

todas as rubricas devidamente atualizadas, condição esta que deve ser 

prevista em todas as propostas de preços apresentadas pelos concorrentes 

deste certame. 

 

Por derradeiro, e no intento de exaurir esta matéria, para que 

seja esclarecido a contento a este Órgão, o item ora discutido pela 

Impugnante neste procedimento licitatório da forma atualmente redigida 

traduz em condições díspares e inelegíveis aos quais não podem prevalecer 

em virtude de albergar parâmetros totalmente insuficientes para a escolha 
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da proposta mais vantajosa à Administração Pública para execução do 

objeto pleiteado de forma satisfatória, necessitando obrigatoriamente de 

que a redação do Edital em seu Anexo I seja harmonizada com a realidade 

da legislação vigente totalmente em espeque com a Convenção Coletiva de 

Trabalho (CCT) de 2020, sobretudo, de modo que não venha à contrariá-la e 

nem oportunizando dispêndios ao erário público pela sua não 

previsibilidade no certame. 

 

3. DO PEDIDO 

 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, REQUER-SE de 

Vossa Senhoria:  

 

I. que a presente Impugnação seja inteiramente acolhida, declarando 

nulo o item atacado, a fim de que este Órgão considere para fins de 

apresentação de proposta de preços a veiculação da Convenção Coletiva da 

Categoria de 2020, atendendo os fins de legalidade, vantajosidade, 

economicidade e a lisura do certame, todos em conformidade com as 

legislações vigentes;  

II. que ocorra a republicação do edital, escoimado o vício apontado, 

reabrindo-se prazo inicialmente previsto em conformidade com os diplomas 

legais e atualizados que veiculam o tema. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

 São Paulo, 17 de dezembro de 2020 

 

 

                                                         

SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A 

Adriana Gomes Barbosa – Coordenadora - Gestão de Contratos e Licitações 

RG: 5.027.991 SDS/PE / CPF: 020.014.474-00   
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Poder Judiciário

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Dissídio Coletivo de Greve 
DCG 0000220-47.2020.5.19.0000

PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 05/08/2020
Valor da causa: R$ 10.000,00

Partes:
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL
ADVOGADO: RICARDO COELHO DE BARROS
SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE
ALAGOAS
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA GOMES
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - Procuradoria Regional do Trabalho
da 19ª Região, com endereço na Rua Professor Lourenço Peixoto, 90, Stela Maris,  CEP
57.035-640,  por  sua  Procuradora  do  Trabalho  adiante  assinada,  vem,  respeitosamente,
perante V. Exª, com fundamento no vigente art. 114, §3º, da Constituição da República, e
nos arts. 678, I, "a", e 679, da Consolidação das Leis do Trabalho, requerer a instauração   de

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE EM ATIVIDADE ESSENCIAL (COM 
PEDIDO DE LIMINAR)

em  face  do  SINDICATO  DAS  EMPRESAS  DE  VIGILÂNCIA,  SEGURANÇA  E
TRANSPORTE  DE  VALORES  DE  ALAGOAS,  CNPJ  nº  12.516.464/0001-34,  com
endereço na Praça Palmares, nº 36, Sala 106, Centro, Maceió - AL CEP 57020-150 e do
SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E  EMPREGADOS  EM  EMPRESAS  DE
SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTES  DE  VALORES  E  DOS
TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE  SEGURANÇA.  SEGURANÇA  PESSOAL,
CURSO  DE  FORMAÇÃO  E  ESPECIALIZAÇÃO  DE  VIGILANTES,  EMPRESAS
ORGÂNIVCAS   SIMILARES   E   SEUS   ANEXOS   E   AFINS   DO   ESTADO   DE
ALAGOAS,  entidade  sindical  inscrita  no  CNPJ  11.918.117/0001-75,  sediada  na  Rua
General Hermes, 371, Bom Parto, Maceió - AL, CEP 57.017-200, pelos seguintes motivos
de fato e de direito:

1. DA  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA,  DA  LEGITIMIDADE  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO  E  DO  CABIMENTO  DO  DISSIDIO
COLETIVO DE GREVE.
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A Constituição Federal, em seu art. 114, II, e §3º, dispõe que "Compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar:...II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;...
§3º  Em caso de greve em atividade essencial,  com possibilidade de lesão do interesse
público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à
Justiça do Trabalho decidir o conflito". (destacado).

Por sua vez, o Ministério Público do Trabalho atua dentro de suas funções 
institucionais, como órgão agente da defesa do interesse público, ameaçado ou lesado por
greve em atividades essenciais, conforme previsto nos arts. 127, "caput", e 129, II, da
Carta  Federal  de  1988:  "Art.  127.  O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.(...), Art. 129
(...) II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias 
a sua garantia". (destacado).

O art. 83, inciso VIII, da Lei Complementar 75/93 também disciplina a questão 
tratada  nos  presentes  autos: "Art. 83. Compete  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  o
exercício  das  seguintes  atribuições  junto  aos  órgãos  da  Justiça  do  Trabalho:  VIII  -
instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse 
público assim o exigir". (destacado).

Oportuno  ressaltar  que  as  atividades  de  segurança  pública  e  privada,  incluídas  a
vigilância,  a  guarda  e  a  custódia  de  presos,  bem  como  a  produção  e  distribuição  de
numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro
Nacional  e  do  Sistema  de  Pagamentos  Brasileiro  restaram  previstas  como  atividades
essenciais, no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamentou a Lei 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, in verbis: "Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de
2020,  deverão  resguardar  o  exercício  e  o  funcionamentodos  serviços  públicos  e
atividades  essenciais  a  que  se  refere  o  §  1º.  §  1º  São  serviços  públicos  e  atividades
essenciais  aqueles  indispensáveis  ao  atendimento  das  necessidades  inadiáveis  da
comunidade,  assim  considerados  aqueles  que,  se  não atendidos,  colocam em  perigo  a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (...)III - atividades de
segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;(...);
XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil.

Diante da paralisação de serviços essenciais, em defesa da ordem jurídica e do interesse
público, vem o Ministério Público propor o presente Dissidio Coletivo de Greve.
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2. DOS FATOS.

Inicialmente, ressalvamos que o direito de greve possui guarida  constitucional,  sendo
legítimo e legal seu exercício pelos trabalhadores, limitado esse direito apenas pelo interesse
público.

O  SINDICATO  DOS  VIGILANTES  DO  ESTADO  DE  ALAGOAS  apresentou,
perante  esse  Egrégio  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  19ª  Região,  PEDIDO  DE
MEDIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DISSÍDIO COLETIVO (PROAD 3073/2020), em face
do SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS -
SINDESP/AL, havendo sido realizada audiência sob a Presidência do Desembargador João Leite, no dia
17 de abril, e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em 06.07 22 de julho de 2020,
no âmbito do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Apesar de tantas tentativas de se chegar a  um consenso entre as  partes,   não se
chegou a um bom termo no sentido de se ter  uma solução extrajudicial,  particularmente
quanto à cláusula atinente ao reajuste de 5% pleiteado pelo sindicato obreiro, o  que  resultou
na deflagração de movimento grevista na data de ontem, 04.08.2020.

3. DO DIREITO.

A Carta Constitucional de 1988, no art. 9º, assegura "o direito de greve, competindo
aos trabalhadores  decidir  sobre a  oportunidade  de exercê-lo e  sobre  os  interesses   que
devam por meio dele defender".

No entanto, não reconheceu tal direito em caráter absoluto, impondo limites quando se
cogitar  de  serviços  ou  atividades  essenciais  e  prevendo  penalização  para  os  abusos
cometidos,  conforme  disposições  dos  parágrafos  1º  e  2º,  do  mencionado  dispositivo
constitucional.

A propósito, conforme registro de Raimundo Simão de MELO ("Dissídio Coletivo  de
Trabalho", São Paulo: LTr, 2002, p. 127 e ss.), "a greve nos serviços e atividades essenciais
deixou de ser proibida, não adquirindo, porém, foros de direito absoluto, de sorte que deve
ser  exercido  sem  prejuízo  das  outras  garantias  reconhecidas  às  pessoas,  cuidando  o
legislador ordinário de disciplinar tais atividades limitativas".
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Nesse  contexto,  para  proteger  esses  outros  direitos,  o  novel  art.  114,  §3º,  da
Constituição da República, deu relevo ao interesse público contido nos serviços e atividades
essenciais,  prevendo,  expressamente,  o  dissídio  coletivo  de  greve  em tais  atividades  ou
serviços,  atribuindo  ao  MPT,  ora  suscitante,  a  atribuição  de  ajuizá-lo  e,  à  Justiça  do
Trabalho, a competência para decidi-lo.

A Lei 7.783, de 28 junho de 1989, conhecida como a "Lei de Greve", diz no próprio
conceito desse direito, que ele deve ser pacífico e voltado contra o empregador (art. 2º).

Por sua vez, o art. 6º, §1º, da mesma Lei, estabelece que, "em nenhuma hipótese, os
meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos   e
garantias fundamentais de outrem".

Ressalta-se que os serviços e atividades essenciais devem ser garantidos, no curso   da
greve, por trabalhadores e empregadores, nos termos do art. 11 da Lei nº 7.783/1989,    de
sorte a não cessar a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade.

Por outro lado, é cediço na doutrina que, no bojo de Dissídio Coletivo de Greve,  pode
o Ministério Público do Trabalho apresentar os pleitos de natureza econômica da categoria
obreira, de modo que o dissídio de greve passa a ter natureza jurídica de dissídio coletivo
misto, conforme assevera o ilustre doutrinador Raimundo  Simão  de  Melo,  na obra acima
citada, p. 65, verbis:

"Ao instaurar  um dissídio  coletivo  de  greve,  pode também o  MPT requerer  ao
Tribunal  competente  que  aprecie  as  reivindicações  que  motivaram  a  deflagração  do
movimento,  desde que tenha conhecimento das mesmas. Também ao ingressar  no polo
processual,  pode  o  sindicato  profissional  apresentar  suas  reivindicações,  inclusive
suplementando aquelas que foram elencadas pelo MPT, porque o dissídio coletivo é uma
ação de natureza dúplice em que a reconvenção não tem cabimento, como veremos mais
à frente."

Conforme constatamos no decorrer das tentativas de negociação que antecederam o
movimento paredista, as partes envolvidas não conseguiram chegar a um acordo pela via
negocial, recrudescendo o movimento, com prejuízos para a população.
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Considerando que a solução do movimento grevista passa necessariamente pela
apreciação do pleito de reajuste salarial, entende o Parquet que a presente ação é o
instrumento propício para seu exame, ressaltando que o Ministério Público pugna que essa
Egrégia Corte exerça seu Poder Normativo para compelir a categoria patronal a implantar   o
reajuste de 4,48% no piso da categoria, com base no INPC do período de janeiro/2019 a
dezembro/2019, nos salários de seus empregados, reajuste que deverá retroceder à data- base
(janeiro/2020), devendo ser determinado o pagamento das diferenças salarias até a  data do
julgamento do presente Dissídio Coletivo.

Ressalta-se  ainda  que,  ao  ingressar  no  processo,  o  sindicato  profissional  poderá
apresentar suas reivindicações, inclusive suplementando aquelas que foram elencadas pelo
MPT, porque o dissídio coletivo é uma ação de natureza dúplice em que a reconvenção
não tem cabimento, conforme lição do doutrinador Raimundo Simão de MELO, em obra
multicitada na presente petição.

Esse autor, na mesma obra, também lembra as lições do Ministro Almir Pazzianotto
Pinto, no sentido de que:  "Não faria sentido que a Justiça do Trabalho ficasse reduzida
ao exame da abusividade ou não abusividade das greves  e  impedida de se  manifestar
sobre  as  reivindicações  formuladas  pelos  trabalhadores  grevistas,  a  teor  do  que
determinam os arts. 9º e 114 da Constituição e 8º da Lei 7.783, de 1989."

Por  seu  turno,  a  Lei  nº  7.783/89  (Lei  de  Greve)  dispõe:  "Art.  8º  A  Justiça  do
Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho,
decidirá  sobre  a  procedência,  total  ou  parcial,  ou  improcedência  das  reivindicações,
cumprindo ao Tribunal publicar de imediato, o competente acórdão"(destacado).

4. DOS PEDIDOS.

A legislação nacional, notadamente o Novo Código de Processo Civil,  art.  300, prevê
a  possibilidade  de  concessão  de  tutela  de  urgência,  quando  houver  elementos  que
evidenciem a  probabilidade  do direito  e  o  perigo do dano ou risco ao resultado útil  do
processo.

Na hipótese dos autos,  os  interesses  defendidos  são da coletividade,  com vistas  à
garantia da continuidade dos serviços essenciais prestados pelos trabalhadores da  categoria
da vigilância e transporte de valores.
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A  proteção  do  interesse  público,  por  si  só,  demanda  o  provimento  cautelar,  nos
moldes  requeridos,  tendo  em vista  que  a  sociedade  não  pode  ser  privada  dos  serviços
essenciais prestados pelos mencionados trabalhadores.

Para  compatibilizar  o  exercício  do  direito  de  greve  com  a  prestação  de  serviço
essencial à sociedade, as partes deverão observar um percentual mínimo de trabalhadores
que  deverão  permanecer  em  atividade,  sugerindo  esse  órgão  ministerial  que  seja  70%
(setenta por cento) dos trabalhadores da categoria representada pelo sindicato obreiro ora
suscitado.

Diante do exposto, o Ministério Público do Trabalho suscitante requer a V. Exª:

4.1. LIMINARMENTE:

4.1.1. Em  face  do  SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E  EMPREGADOS  EM
EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES E DOS
TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE  SEGURANÇA.  SEGURANÇA  PESSOAL,
CURSO  DE  FORMAÇÃO  E  ESPECIALIZAÇÃO  DE  VIGILANTES,  EMPRESAS
ORGÂNIVCAS SIMILARES E SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO  DE ALAGOAS,
seja  determinado,  via  competente  mandado  endereçado  ao   seu  Presidente,  Sr.  JOSÉ
CICERO FERREIRA, sob pena de  multa diária  de  R$  5.000,00 (cinco mil  reais)  por
ocorrência contrária à ordem judicial, além da configuração do crime de desobediência e
sem prejuízo de outras cominações e indenizações, que:

a) Mantenha  em  plena  atividade,  nas  funções  necessárias  ao  funcionamento  dos
serviços de vigilância e transporte de valores, quantitativo de trabalhadores num  percentual
mínimo, que se sugere ao MM Juízo, de 70% (setenta por cento);

b) Não  realize  manifestações  ou  atos  que  possam  violar  ou  constranger  direitos
fundamentais  de  outrem,  a  exemplo  da  efetivação  de  piquetes  que   impeçam  o   livre
trânsito dos trabalhadores que queiram exercer o direito de trabalhar.
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5. DOS REQUERIMENTOS.

O Ministério Público do Trabalho requer que:

a) Seja designada, em caráter de urgência, audiência para tentativa de acordo entre
os sindicatos suscitados;

b) Os sindicatos suscitados sejam instados a apresentarem suas propostas sociais e
econômicas, especialmente as que foram motivo de impasse que resultaram na  deflagração
da greve, para que o egrégio Tribunal decida o conflito, conforme dispõe o §   3º do art. 114
da Constituição Federal;

c) A  citação  dos  suscitados  nos  endereços  indicados  no  preâmbulo,  para
apresentação  de  defesa  na  audiência  que  for  designada  e  acompanhamento  do  dissídio
coletivo  até  final  decisão,  bem  como  a  sua  condenação  ao  pagamento  das  custas
processuais, nos termos do art. 789, §4º, da CLT.

Termos em que pede deferimento.

Maceió, 05 de agosto de 2020

VIRGÍNIA DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA

Procuradora do Trabalho
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EXMA. SRA. DRA. DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO, por intermédio da Procuradora
do Trabalho que abaixo subscreve, vem requerer o aditamento da petição inicial apresentada na data de
ontem, no sentido de pleitear que os pedidos formulados em caráter liminar sejam julgados em definitivo
pela Egrégia Corte Regional e reforçar o pedido no sentido de que o Poder Normativo do Judiciário
Especializado seja exercido para que haja a mais  efetiva,  justa e melhor solução do conflito entre os
sindicatos suscitados.

Nessa oportunidade, apresenta documentos que foram mencionados na peça exordial e que 
poderão auxiliar ao órgão julgador na solução do conflito e entrega da melhor prestação jurisdicional.

Pede Deferimento.

Maceió, 06 de agosto de 2020

VIRGÍNIA DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA

Procuradora do Trabalho
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PA-MED nº 000820.2020.19.000/9
REQUERENTE:  SINDVIGILANTES/AL  -  SINDICATO  DOS  VIGILANTES,  EMPREGADOS  EM
EMPRESAS  DE  SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTE  DE  VALORES  E DOS
TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSOS
DE FORMAÇÃO E ESP.
REQUERIDO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS
- SINDESP/AL

ATA DE AUDIÊNCIA

Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2020 (12/05/2020), às 14h, sob a presidência do Exmo.
Sr. Procurador do Trabalho, Doutor CÁSSIO DE ARAÚJO SILVA, realizou-se audiência por vídeo
conferência  via  aplicativo  Skype  for  Business,  nos  autos  da  PA-MED  000820.202019.000/9.
Presente o SINDVIGILANTES/AL, na pessoa do seu diretor presidente, o Sr. José Cícero Ferreira
da Silva, fones 991090665 / 999820592, acompanhados do seu advogado, o Dr. Ricardo Coelho,
OAB/AL nº 2.661 (99982-7196 / Ferreira: 99109-0665). O SINDESP/AL, na pessoa do seu diretor
presidente, o Sr. Marcus Vinícius (99991-4401), o Diretor Zenildo Teobaldo, Sr. Rodrigo Gomes,
Sr.  Kelmone Rodrigo,  acompanhados do seu advogado, o Dr.  Gustavo Ferreira,  OAB/AL nº
5.865 (99331-9604). Aberta a audiência, pelo senhor Procurador do Trabalho fora esclarecidas
as razões da presente assentada, a saber, o pedido de mediação formulado pelo SINDICATO DOS
VIGILANTES DE ALAGOAS – SIDVIGILANTES/AL em face do SINDICATO   DAS   EMPRESAS   DE
SEGURANÇA  E  TRANSPORTES  DE  VALORES  DE  ALAGOAS  –
SINDESP/AL, tendo como pauta de reivindicação o reajuste de salários no percentual de 5% e a
manutenção dos termos da data base de 2019. Pelo representante do SINDESP/AL foi dito que
atualmente as empresas vêm enfrentando um cenário delicado em razão da pandemia do  Novo
Coronavírus, razão pela qual, o que as empresas têm a oferecer é estender a  CCT de 2019 para
2020 e voltaria a conversar com os trabalhadores no exercício de 2021, vez que a prioridade
agora é  manter  a  maior  quantidade de empregos  possível  e o  regular funcionamento  das
empresas. Pelo SINDIVIGILATNES/AL foi dito que algumas empresas estariam se valendo das
facilidades ofertadas pelo governo federal para dispensar funcionários maiores de 60 anos; que,
inobstante  o  cenário  atual,  os  trabalhadores  não  abrem  mão  do  aumento  salarial  para  a
categoria.  Pelo SINDESP/AL  foi  dito  que  todas  as  empresas  foram unânimes no sentido de
propor que a CCT 2019 valha para 2020, ou seja, prorrogada, e que a discussão de qualquer
cláusula, inclusive a econômica, seja feita somente para o exercício de 2021; que, no ano de
2020 não seria possível  conceder qualquer reajuste; que talvez um ou outro setor pode ter
chamado mais vigilantes, mas a realidade é que a maioria doas empresas estão substituindo a
vigilância  pela  vigilância  eletrônica.  Pelo  SINDVIGILANTES/AL  foi  dito  que  não  aceita  o
argumento apresentado pelo SINDESP/AL tendo em vista que o Sindicato patronal teria tido a
renovação  de  contratos  vultosos.  Pelo  SINDESP/AL  (Zenildo)  foi  dito  que  os  contratos
mencionados foram resultados de certames públicos, o que acabou gerando a conquista de
contratos em valor aquém do que o mercado costumaria praticar; que os contratos de bancos
grandes teria forçado o SINDESP/AL a colocar os trabalhadores de grupo de risco de férias; que,
ao contrário do que foi cogitado, não houve demissão em massa; que o único cliente que está
colocando trabalhadores extra é a Caixa Econômica,  em virtude do aumento decorrente do
recebimento  dos  benefícios  especiais  do Governo  Federal;  que,  inobstante  o  aumento das
contratações,  a  Caixa  Econômica  está  cobrando  das  empresas  de  segurança  o  valor  das
despesas decorrentes de referida contratação. Pelo SINDESP/AL,  por seu
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advogado, foi dito que o Estado de Alagoas está chamando as empresas de segurança para fazer
renegociação de contratos para reduzir as despesas; que o SINDESP/AL reconhece a necessidade
de garantia de reajuste salarial, mas pondera que a atual situação econômica é atípica e não
comportar a assunção de tal compromisso por parte das empresas, uma vez que, muito embora
a situação atual seja complicada, a longo prazo, os prejuízos prometem ser ainda maiores. Pelo
SINDVIGILANTES/AL foi dito que seria necessária fazer um levantamento dos contratos firmados
para se apurar o lucro ou prejuízo das empresas de segurança na atual conjuntura; que, se ficar
comprovado que as empresas não estão tendo lucros, o SINDVIGILANTES/AL se compromete a
rever as reivindicações e a CCT; que os contratos privado seriam Braskem, GPS, Vital, Prosegur,
etc. Pelo SINDESP/AL foi dito que, diante da proposta apresentada pelo SINDVIGILANTE/AL, no
sentido  de  ser  disponibilizadas  maiores  situações  a  respeito  dos  contratos  privados  das
empresas de segurança, em relação aos contratos públicos, pela própria natureza, o acesso é
livre; que, no que diz respeito aos contratos privados, as empresas tem impedimento legal para
expor  seus  contratos pela   própria  segurança  da  empresa,  pois  envolve  estratégias  de
segurança, quantidade  e localização de postos, seus funcionamentos, etc., o que prejudicaria
sobremaneira  a  segurança  das  empresas,  deixando-as,  inclusive,  em  situação  de
vulnerabilidade. Pelo SINDVIGILANTES/ AL foi dito que gostaria que as empresas de segurança
dessem acesso a suas planilhas de contrato, de maneira que se pudesse averiguar o prejuízo ou
não de referidas empresas; que, se as empresas alegam prejuízo, a apresentação dos contratos
seria a melhor forma de comprovar o alegado e permitir,  assim, a possibilidade de rever as
negociações ora pleiteadas; que o Sindicato quer ter acesso, apenas, aos valores contratados, e
não aos pormenores dos contratos firmados com empresas privadas; que, diante das alegações
do SINDESP/AL, gostaria de saber qual a proposta do Sindicato patronal. Pelo SINDESP/AL foi
dito que, no atual contexto, existe a impossibilidade real de concessão de reajuste no atual
contexto, diante desta pandemia do Novo Coronavírus. Pelo Exmo. Procurador do Trabalho foi
sugerida a disponibilização dos telefones para que seja realizada nova vídeo conferência em
virtude de problemas técnicos ocorridos durante a presente assentada; que sugeriu, ainda, o
peticionamento, nos autos, de proposta do SINDESP/AL para que o SINDVIGILANTES/AL possa
analisar e debater na próxima audiência. Pelo Exmo. Procurador do Trabalho foi dito que, a par
das questões econômicas, ligadas ao reajuste salarial, o mais importante agora seria discutir a
manutenção de empregos, uma vez que a situação pandêmica que assola o mundo dificulta uma
discussão no sentido de aumento de despesas, o que não quer dizer que, num futuro próximo,
com a retomada regular das atividades das empresas, tais questões não possam voltar a ser
discutidas. Pelo SINDVIGILANTES foi dito que, ao reconhecer a crise enfrentada pelas empresas,
Fica designada nova audiência por vídeo conferência via aplicativo Skype for Business para o dia
18/05/2020,  às  14h.  Nada mais  havendo a ser  tratado,  foi  às  15h41 encerrada a presente
audiência, lavrada a presente ata, que foi redigida com a visualização simultânea dos presentes,
e após leitura foi  aprovada em todos os seus termos. Eu,  Mauro de Oliveira Ferreira Filho,
Analista do MPU, que a digitei.

CÁSSIO DE ARAÚJO SILVA
Procurador do Trabalho
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PA-MED nº 000820.2020.19.000/9
REQUERENTE:  SINDVIGILANTES/AL  -  SINDICATO  DOS  VIGILANTES,  EMPREGADOS  EM
EMPRESAS  DE  SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTE  DE  VALORES  E  DOS
TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSOS
DE FORMAÇÃO E ESP.
REQUERIDO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS
- SINDESP/AL

ATA DE AUDIÊNCIA

Aos 18 dias do mês de maio do ano de 2020 (18/05/2020), às 14h25, sob a presidência do Exmo.
Sr. Procurador do Trabalho, Doutor CÁSSIO DE ARAÚJO SILVA, realizou-se audiência por vídeo
conferência  via  aplicativo  Skype  for  Business,  nos  autos  da  PA-MED  000820.202019.000/9.
Presente o SINDVIGILANTES/AL, na pessoa do seu diretor presidente, o Sr. José Cícero Ferreira
da Silva, fones 991090665 / 999820592, acompanhados do seu advogado, o Dr. Ricardo Coelho,
OAB/AL nº 2.661 (99982-7196 / Ferreira: 99109-0665). O SINDESP/AL, na pessoa do seu diretor
presidente,  o  Sr.  Marcus  Vinícius  (99991-4401),  o   Diretor  Zenildo  Teobaldo,  Sr.  Rodrigo
Gomes, Sr. Kelmone Rodrigo, acompanhados do seu advogado, o Dr. Gustavo Ferreira, OAB/AL
nº  5.865  (99331-9604).  Aberta  a  audiência,  pelo  senhor  Procurador  do  Trabalho  fora
esclarecidas as razões da presente assentada, indagando ao representante patronal acerca da
possibilidade  de  realizar  uma  composição.  Pelo  representante  do  SINDESP  foi  dito  que
consultou  as  empresas  e  que  infelizmente  a  situação  está  difícil,  pois  as  empresas  vem
enfrentando uma grande dificuldade, ante a diminuição dos postos de serviços;  redução de
preços; suspensão temporária dos serviços e dos contratos; substituição dos postos por meios
eletrônicos de segurança, com a consequente redução da vigilância; substituição de vigilantes
por  conta de suspeita  de contaminação por COVID,  ou  de  seus  parentes;  afastamento dos
funcionários do pessoal do grupo de risco; aumento do custo por conta de aquisição de EPI;
custo de transporte por redução do transporte público; que a ajuda do governo federal é muito
pequeno frente à necessidade das empresas. Pelo representante do SINDVIGILANTES foi dito
que  ouviu  as  ponderações  do  representante  do  sindicato  patronal,  mas  que  nem  todas  a
empresas se encontram nessa situação; que no caso da GPS, VITAL, TIGRE, dentre outras temos
uma situação de contratação de novos vigilantes; que uma determinação da Polícia Federal
estão suspensas as reciclagem; que em relação aos afastamentos dos trabalhadores pede que o
MPT veja essa situação, pois a empresa está deixando esses trabalhadores desamparados; que
lamenta  que  sendo  um  serviço  essencial  o  sindicato  patronal  alega  falta  de  condições  de
aumentar os salários dos trabalhadores; que não identifica redução, e que se existe cabe às
empresas abrirem as planilhas para levantamento e constatação da verdadeira situação; que a
situação  dos  transporte  dos  trabalhadores,  desconhece  qual  seria  essa  empresa  que  está
fornecendo esse transporte ao trabalhador. Pelo representante patronal foi dito que concorda
em relação à reciclagem, porém, em relação à diminuição dos postos, cita os shoppings centers,
postos de gasolina,  etc.;  que agora a  tendência é que a crise aumente mais  ainda;  que se
preocupa  com  a  situação  dos  empregados,  mas  sem  deixar  de  considerar  a  situação  das
empresas, que devem continuar abertas; que a crise é de conhecimento de todos; que gostaria
que o representante dos trabalhadores esclarecesse qual a planilha que o mesmo gostaria de
ter conhecimento. Pelo representante dos trabalhadores foi dito que em relação à planilha se
refere  aos  contratos  da  GPS,  com  a  Braskem, por exemplo, pois sabe que houve a
contratação de mais de 100 homens; que as
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diminuições  dos  postos  dos  shoppings  foram  absorvidas  por  outros  contratos  como  o
mencionado;  que  entende  que  com  a  abertura  das  planilhas  das  empresas  todos  terão  o
conhecimento da real situação das empresas; que os trabalhadores são essenciais para o lucro
das empresas; que as empresas precisam ter respeito pelos trabalhadores, em especial pelos
que  estão  doentes.  Pelo  representante  das  empresas  foi  dito  que  existe  respeito  pelos
trabalhadores; que em relação às planilhas, o sindicato dos trabalhadores poderá ter acesso aos
contratos  nos  portais  da  transparência,  porém,  em  relação  aos  contratos  firmados  com
empresas  privadas,  existem limitações  de  divulgação do  teor  do  contrato,  por  questão  de
segurança e confidencialidade; que abertura dessas informações prejudicam as empresas em
relação às  empresas  concorrentes;  que  não se trata  de empecilho.  Pelo  representante  dos
trabalhadores foi dito que relembra nesta oportunidade que em outro processo tratado neste
MPT,  quando  houve  a  abertura  das  planilhas  ficou  claro  que  os  valores  recebidos  pelas
empresas são bem acima dos valores pagos aos trabalhadores, que ganham valores próximos do
salário mínimo; que entende que o pedido do sindicato não é muito e que tem que haver
avanço nas negociações para garantir os direitos dos trabalhadores; que tem faltado até álcool
gel e máscaras para os trabalhadores, EPI estes que tem sido muitas vezes distribuídos pelo
próprio  sindicato  dos  trabalhadores.  Às  perguntas  do  Senhor  Procurador  respondeu  o
representante dos trabalhadores que o valor do ticket é de R$ 19,65/dia; que o salário médio é
de  R$  1.073,00.  Pelo  representante  patronal  foi  dito  que  além  do  salário  informado  pelo
representante  dos  trabalhadores,  recebem  também  30%  de  risco  profissional  e  6%  de
produtividade, importando numa remuneração de R$ 1.459,28. Pelo senhor procurador  foi dito
que propõe que o salário seja arredondo para R$ 1.100,00, o que corresponde a menos de 3%
de reajuste; que as empresas assumiriam a obrigação de dar assistência aos trabalhadores que
adoeceram, quanto a garantir a estabilidade, inclusive pela garantia legal de estabilidade por
doença  profissional;  que  fossem  estabelecidos  critérios  de  manutenção  dos  trabalhadores
quando do remanejamento de postos, para aqueles que tenham maiores encargos; que entende
que a proposta não onera demasiadamente as empresas e que reconhece a dificuldade por que
todos estão passando. Pelo representante dos trabalhadores foi dito que em relação à proposta
lançada pelo MPT ressalta o respeito que tem pelo órgão; que o aumento proposto é inferior à
inflação de pouco mais de 4% ; que a inflação é sempre  colocada no contrato; que até negocia
em relação ao ticket, mas a inflação é o mínimo que deve ser garantido aos trabalhadores. Pelo
representante das empresas foi dito que que em relação à proposta lançada pelo MPT, que
respeitando as colocações do representante dos trabalhadores, mas pela situação hoje vivida
não se sabe onde tudo vai parar; que há um indicativo de redução de 7% da economia; que
todos devíamos estar pensando  na manutenção dos empregos, sendo que é difícil a concessão
de aumento. Pelo Senhor Procurador do Trabalho foi indagado ao representante patronal sobre
as  medidas  do  governo  federal  para  beneficiar  /  facilitar  a  situação  das  empresas.  Pelo
representante  das  empresas  foi  dito  que  a  MP  pouco  impactou  nas  empresas.  Pelo
representante  dos  trabalhadores  foi  dito  que  as  empresas  tem  feito  acordos  com  os
trabalhadores sem a participação do sindicato dos trabalhadores, causando sérios prejuízos aos
empregados; que muitas empresa estão contratando trabalhadores; que as empresas estão sim
usando a MP do governo, e as empresas estão pagando valores inferiores aos trabalhadores;
que podem negociar o retroativo dos tickets, mas negociando o reajuste de 4,48% nos salários.
Pelo  Senhor  Procurador  foi  indagado  ao  representante  dos  trabalhadores  se  a  garantia  da
manutenção  dos  trabalhadores  afastados  não  seria  uma  proposta  a  ser  considerada.  Pelo
representante  dos  trabalhadores  foi  dito  que  a  estabilidade  desses  trabalhadores  é
interessante, mas que o
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reajuste  deve  ser  garantido  aos  trabalhadores,  abrindo-se  mão  dos  atrasados.  Pelo
representante  das  empresas  foi  dito  que  a  proposta  de  reajuste  a  partir  de  maio,  sem
retroativo, reajuste dos tickets e garantia dos empregos foi dito que reajuste está difícil, mas
que não existe má vontade das empresas; que precisa ouvir as empresas sobre essa proposta;
que pode trazer uma resposta sobre a proposta até o dia 21/05/2020. Pelo representante dos
trabalhadores  foi  dito  que  em  relação  aos  tickets  o  reajuste  deve  ser  superior  à  inflação,
devendo ficar em torno de R$ 24,00 o novo valor,  abrindo mão do retroativo.  Pelo Senhor
Procurador  foi  dito que diante  da necessidade de consulta das empresas  sobre a  proposta
lançada,  fica designada nova audiência para o dia 21/05/2020, às 14h. Partes cientes.  Nada
mais havendo a ser tratado, foi às 15h40 encerrada a presente audiência, lavrada a presente
ata, que foi redigida com a visualização simultânea dos presentes, e após leitura foi aprovada
em todos os seus termos. Eu, Antonio Rocha de Almeida Barros, Técnico do MPU, que a digitei.

CÁSSIO DE ARAÚJO SILVA
Procurador do Trabalho
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PA-MED nº 000820.2020.19.000/9
REQUERENTE:  SINDVIGILANTES/AL  -  SINDICATO  DOS  VIGILANTES,  EMPREGADOS  EM  EMPRESAS  DE
SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTE  DE  VALORES  E  DOS  TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESP.
REQUERIDO:  SINDICATO  DAS  EMPRESAS  DE  SEGURANÇA  PRIVADA  DO  ESTADO  DE  ALAGOAS  -
SINDESP/AL

ATA DE AUDIÊNCIA

Aos 29 dias do mês de maio do ano de 2020 (29/05/2020), às 11h30, sob a presidência do Exmo.
Sr. Procurador do Trabalho, Doutor CÁSSIO DE ARAÚJO SILVA, realizou-se audiência por vídeo
conferência  via  aplicativo  Skype  for  Business,  nos  autos  da  PA-MED  000820.202019.000/9.
Presente o SINDVIGILANTES/AL, na pessoa do seu diretor presidente, o Sr. José Cícero Ferreira
da Silva, fones 991090665 / 999820592, acompanhados do seu advogado, o Dr. Ricardo Coelho,
OAB/AL nº 2.661 (99982-7196 / Ferreira: 99109-0665). O SINDESP/AL, na pessoa do seu diretor
presidente,  o  Sr.  Marcus  Vinícius  (99991-4401),  o   Diretor  Zenildo  Teobaldo,  Sr.  Rodrigo
Gomes, Sr. Kelmone Rodrigo, acompanhados do seu advogado, o Dr. Gustavo Ferreira, OAB/AL
nº 5.865 (99331-9604). Aberta a audiência, pelo senhor Procurador do Trabalho foi indagado
aos presentes acerca da existência de proposta. Pelo representante do SINDESP/AL foi dito que
apresenta  a  seguinte  proposta:  “Minuta Acordo  na  PRT.  O  SINDESP/AL,  na  condição  de
representante  das  empresas   associadas   do  setor  de  vigilância  privada  na  modalidade
patrimonial, apresentar as presentes propostas para ser firmado o Acordo na Mediação 820.20,
em andamento neste Ministério Público do Trabalho (MPT), em conformidade com as cláusulas
e condições dispostas adiante.  CLÁUSULA PRIMEIRA  – DO MOTIVO – CALAMIDADE PÚBLICA.
Considerando  a  ocorrência  do  estado  de  calamidade  pública  reconhecido  pelo  Decreto
Legislativo nº 6/2020, publicado em 20/03/2020, e as orientações das autoridades de saúde, dos
Governos Federal, Estadual e Municipal, para a manutenção do isolamento social em vista da
propagação do COVID-19; Considerando a declaração de situação de emergência no Estado de
Alagoas  ocorrida  no  Decreto  Estadual  nº  69.541,  de  19/03/2020  e  suas  prorrogações,  que
suspendeu em todo o território alagoano, sob regime de quarentena, dentre outros, todas as
atividades  e  os  serviços  públicos  e  privados  não  essenciais  e  a  circulação  de  veículos  de
transporte  coletivo  urbano  municipal,  intermunicipal  e  interestadual  de  passageiros;
Considerando os termos tanto da Medida Provisória (MP) nº 936/2020, que autoriza durante o
estado  de  calamidade  pública  o  acordo  individual  que  verse  sobre  suspensão  ou  redução
proporcional da jornada de trabalho, quanto do art. 503 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) c/c art. 2º da Lei nº 4.923/1965, que  autorizam durante situações de força maior, como o
presente de estado de calamidade pública, haver acordo que verse sobre a redução proporcional
da  jornada  de  trabalho  e  de  salário,  com fulcro em garantir  a  preservação do  vínculo  de
emprego e em ser firmado acordo para a assinatura  da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
de 2020 da Vigilância Patrimonial (Vigilante  de Posto), respeitados os limites estabelecidos na
Constituição da República (CR), apresenta as seguintes propostas.  CLÁUSULA SEGUNDA  – DA
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO,  DO TÍQUETE  ALIMENTAÇÃO E DO PRÊMIO ASSIDUIDADE SEM
REAJUSTE EM 2020. As partes acordam que,
excepcionalmente, no corrente ano de 2020 não haverá reajuste de nenhum das denominadas
cláusulas financeiras, de forma mais precisa, salário, tíquete alimentação e prêmio assiduidade
ficando garantido o pagamento destas verbas nos mesmos valores de 2019. Parágrafo único –
Tão somente se admitirá a redução salarial decorrente de decisão judicial (pensão alimentícia,
por  exemplo)  e  nas  hipóteses  legais,  convencionais  e/ou  da  MP  nº.  936/2020.  CLÁUSULA
TERCEIRA  –  DA  GARANTIA  PROVISÓRIA  DO  EMPREGO.  Fica  garantida  provisoriamente  a
manutenção do emprego (estabilidade provisória) do EMPREGADO, durante todo o período de

Acórdão  (0832929)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1379



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região - Maceió
Rua Prof. Lourenço Peixoto, Loteamento Stella Maris, Qd. 36 nº 90, Jatiúca, MACEIÓ/AL, CEP 57035-640 - Fone (82) 2123-7900

duração do estado de calamidade ou da próxima data base (no caso, 1º de janeiro de 2021), o
que ocorrer primeiro, salvo a ocorrência de justa causa, perda integral ou parcial do posto de
trabalho desde que não haja possibilidade reaproveitamento em outro posto de trabalho OU
pedido de demissão feito pelo EMPREGADO. Parágrafo Único – O EMPREGADO que tenha sido
pedido a sua substituição pelo contratante na hipótese de não haver  como aproveitá-lo  em
outro posto de trabalho também poderá ser enquadrado nas exceções indicadas no  caput desta
cláusula. CLÁUSULA QUARTA – DA PREFERÊNCIA NA RECONTRATAÇÃO. Nos 06 (seis)
meses após o encerramento da estabilidade provisória, exceto no caso do empregado demito
por justa causa, o EMPREGADOR preferencialmente contratará novo empregado após convidar a
empregado demitido sem justa causa para retornar ao emprego e este recusar ou não responder
ao  convite  de  retorno  no  prazo  de  08  (oito)  dias  corridos.  CLÁUSULA  QUINTA  –  DOS
EMPREGADOS   AFETADOS   PELA   ESTABILIDADE   PROVISÓRIA   ORA   ACORDADA.   Todos   os
EMPREGADOS  que  exerçam  a  atividade  de  vigilância  patrimonial  (vigilantes  de  posto)  são
beneficiários do presente acordo. Parágrafo Único – Ficam excluídos os demais empregados das
empresas associadas que não desempenhem a atividade de vigilância patrimonial (vigilantes de
posto),  bem  como  os  vigilantes  de  posto  beneficiados  com  a  suspensão  ou  a  redução
proporcional da jornada de trabalho previstas na MP nº. 936/2020.  CLÁUSULA SEXTA– DA
PENALIDADE.  Para cada EMPREGADO que não tiver respeitada a estabilidade provisória nas
condições aqui postas, haverá a aplicação de sanção da seguinte forma: acréscimo de 4,48%
(quatro vírgula quarenta e oito por cento) desde o salário de Janeiro/2020 até o salário do mês
da demissão e nas verbas rescisórias. Parágrafo Único – Antes da aplicação da sanção prevista
no  caput  desta  cláusula,  deverá  haver  audiência  no  MPT para  verificação  da  denúncia  de
descumprimento e conciliação entre as partes, com acompanhamento do sindicato respectivo.
CLÁUSULA SÉTIMA– DA VIGÊNCIA. O presente acordo terá validade a partir da data de sua
assinatura até o fim do estado de calamidade ou da próxima data base (no caso, 1º de janeiro
de 2021),  o que ocorrer primeiro. E,  por  estarem, assim, de comum e voluntário acordo, as
partes assinam as duas vias  de igual  teor do presente contrato.  Maceió/AL,  27 de maio de
2020”.  Pelo  Senhor  Procurador  do  Trabalho  foi  dada  a  palavra  do  representante  dos
trabalhadores.  Pelo representante  do  SINDVIGILANTES/AL  foi  dito que a  proposta não cria
aumento de salário para o trabalhador;  que a empresa GPS está contratando mais  de 100
homens; que a SEGURPRO também está contratando para contrato com a Caixa Econômica; que
a TIGRE também está contratando para o hospitais que estão sendo inaugurados, dentre outras
empresas; que o sindicato não aceita uma proposta que não tenha aumento de salário; que
existe empresas que estão pagando com aumento; que se não houver uma outra proposta irão
para a Justiça do Trabalho; que já tem posicionamento da categoria em AGE; que percebe o
desinteresse do sindicato patronal  em negociar;  que vê  que   a  opção é ir  para o  dissídio
coletivo. Pelo representante do SINDESP/AL foi dito que o cenário hoje existente não permite
uma  outra  proposta;  que  apenas  uma  empresa  concedeu  o  aumento;  que  neste  instante
apresenta uma tabela, mencionada na audiência anterior:

Acórdão  (0832929)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1380



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região - Maceió
Rua Prof. Lourenço Peixoto, Loteamento Stella Maris, Qd. 36 nº 90, Jatiúca, MACEIÓ/AL, CEP 57035-640 - Fone (82) 2123-7900

Pelo Senhor Procurador do Trabalho foi  dada a palavra do representante dos trabalhadores.
Pelo  representante  do  SINDVIGILANTES/AL  foi  dito  que  requer  um  prazo  até  o dia
02/06/2020 para apresentar uma manifestação acerca da proposta, quando o MPT poderá dizer
se deve ou não continuar as negociações.  Pelo Senhor Procurador do Trabalho foi dito  que
defere  o  prazo  requerido  pelo  SINDVIGILANTES/AL,  que  deverá  juntar  nesta  medição  a
manifestação escrita, quando o SINDESP/AL poderá fazer sua análise. Pelo Senhor Procurador
foi  dito que  fica designada nova audiência para o dia 03/06/2020, às 14h. Partes cientes.
Nada mais  havendo  a  ser  tratado,  foi  às  12h07 encerrada a  presente audiência,  lavrada a
presente ata, que foi redigida com a visualização simultânea dos presentes, e após leitura foi
aprovada em todos os seus termos. Eu, Antonio Rocha de Almeida Barros, Técnico do MPU, que
a digitei.

CÁSSIO DE ARAÚJO SILVA
Procurador do Trabalho
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PA-MED nº 000820.2020.19.000/9
REQUERENTE:  SINDVIGILANTES/AL  -  SINDICATO  DOS  VIGILANTES,  EMPREGADOS  EM  EMPRESAS  DE
SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTE  DE  VALORES  E  DOS  TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESP.
REQUERIDO:  SINDICATO  DAS  EMPRESAS  DE  SEGURANÇA  PRIVADA  DO  ESTADO  DE  ALAGOAS  -
SINDESP/AL

ATA DE AUDIÊNCIA

Aos 03 dias do mês de junho do ano de 2020 (03/06/2020), às 14h10, sob a presidência do
Exmo. Sr. Procurador do Trabalho, Doutor CÁSSIO DE ARAÚJO SILVA, realizou-se audiência por
vídeo  conferência  via  aplicativo  Skype  for  Business,  nos  autos  da  PA-MED
000820.202019.000/9. Presente o SINDVIGILANTES/AL, na pessoa do seu diretor presidente, o
Sr.  José  Cícero  Ferreira  da  Silva,  fones  991090665  /  999820592,  acompanhados  do  seu
advogado,  o Dr.  Ricardo Coelho,  OAB/AL  nº  2.661  (99982-7196 /  Ferreira:  99109-0665).  O
SINDESP/AL,  na  pessoa  do  seu  diretor  presidente,  o  Sr.  Marcus  Vinícius  (99991-4401),  o
Diretor  Zenildo Teobaldo,  Sr.  Rodrigo Gomes,  Sr.  Kelmone Rodrigo,  acompanhados do seu
advogado, o Dr.  Gustavo Ferreira,  OAB/AL nº 5.865  (99331-9604).  Aberta a audiência, pelo
senhor Procurador do Trabalho foi  indagado aos presentes acerca da existência de proposta.
Pelo  representante  do  SINDVIGILANTES/AL  foi  dito  que  propõe  apenas  a  retificação  da
CLÁUSULA SEGUNDA da proposta encaminhada na audiência anterior pelo SINDESP/AL, para
que conste: “CLÁUSULA SEGUNDA – DOS REAJUSTES DO SALÁRIO, DO TÍQUETE ALIMENTAÇÃO
E DO PRÊMIO ASSIDUIDADE - As partes acordam que o reajuste das denominadas cláusulas
financeiras, de forma mais precisa, salário e prêmio assiduidade, será de 4,48%, com a aplicação
retroativa a janeiro de 2020. Ticket alimentação terá o valor de R$ 24,00 diários, também com
aplicação retroativa a janeiro de 2020.”. Pelo Senhor Procurador do Trabalho foi dito que pede
que  o  SINDVIGILANTES  justifique  o  aumento  proposto.  Pelo  representante  do
SINDVIGILANTES/AL  foi dito que além de ser uma atividade essencial; que não vê nenhuma
quebradeira nas empresas; que entende que é necessário o reajuste pelo IPC; que já existe
empresa pagando o reajuste; que as empresas estão se utilizando dos benefícios do governo;
que não vê a possibilidade de fechar sem um reajuste. Pelo representante do SINDESP/AL foi
dito  que  inicialmente justifica a  sua  dificuldade  em participar  na  audiência  anterior;  que  a
contraproposta  apresentada pelos  trabalhadores  está  além daquela  inicialmente trazida,  ou
seja,  de  aumento  salarial  apenas  a  partir  de  maio,  e  agora,  apresenta  uma  proposta  com
retroação a janeiro; que o mercado não comporta essa proposta; que não é falta de disposição
das empresas, mas imposição do mercado que impede esse aumento; que o fato de uma única
empresa dar o aumento não justifica que as demais possam dar esse mesmo aumento, até
porque se trata de uma empresa nova com poucos trabalhadores; que pretendem manter os
empregos e as empresas ativas; que propor um reajuste a uma empresa como um shopping, por
exemplo,  é  impossível,  já  que  está  com  as  portas  fechadas.  Pelo  representante  do
SINDVIGILANTES/AL  foi  dito  que  existem  sim  setores  em  crise,  porém,  não  é  o  caso  das
empresas  de  vigilância;  que  desde  outubro  procura  negociar,  porém,  sem  sucesso;  que  a
proposta inicial de reajuste a partir de maio de 2020 era a primeira proposta, porém, como as
empresas não chegam com nenhuma proposta justa,  fica difícil  negociar.  Pelo advogado do
SINDESP/AL foi dito que a proposta laçada pelo SINDESP/Al foi de comum acordo com todas as
empresas  filiadas;  que  se  alguma  empresa,  isoladamente,  concorda  com  a  proposta  do
SINDVIGILANTES, não é de conhecimento do SINDESP/AL; que a previsão de crescimento é de
até  5%,  negativo;  que  as  empresas  estão  lutando  tentando  manter  os  trabalhadores;  que
respeita a atuação do SINDVIGILANTES, mas a situação atual é atípica; que a própria UNIÃO já
sinalizou para negociar preços; que nenhuma CCT foi fechada pelo setor de vigilância no Brasil,
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depois da MP 936; que a crise econômica virá especialmente no segundo semestre; que após o
período de estabilidade estabelecido na MP 936, a sociedade brasileira passará a sentir o peso
da crise; que existe uma redução real no número de postos; que o SINDVIGILANTES sabe dessa
diminuição,  inclusive  pela  sua  arrecadação;  que  pede  que  o  SINDIVIGILANTES  pondere  a
proposta, sem aumento salarial. Pelo representante do SINDVIGILANTES/AL foi dito que pode
mostrar  dados  que  houve  aumento  dos  postos  de  vigilância;  que  o  SINDESP/AL  não  está
preocupado com os vigilantes, mas com os seus lucros; que a proposta de zero de aumento e
uma suposta estabilidade não pode prosperar; que o salário dos vigilantes está cada vez mais
achatado e chegando ao valor do salário mínimo. Pelo Senhor Procurador do Trabalho foi dito
que fala-se em uma recessão de 10% a 12%; que deve haver o agravamento da situação, pois
ainda não vivemos o momento mais crítico da crise; que pelo novo entendimento do STF, não
havendo entendimento entre as partes, somente haverá o dissídio por meio de um movimento
grevista; que propõe que o reajuste proposto pelo SINDIVIGILANTES seja implantado a partir de
julho/2020,  para  os  salário  e  tickets,  com  garantia  da  estabilidade,  inclusive  para  aqueles
abrangidos pela MP 936.  Pelo representante do SINDESP/AL  foi dito que levará a proposta
lançada pelo MPT às empresas para tentar resolver, com uma resposta na próxima audiência.
Pelo  representante  do  SINDVIGILANTES/AL  foi  dito  que  discutirá  com  os  trabalhadores  a
proposta laçada pelo MPT; que tratará com os trabalhadores tanto a proposta do MPT quanto a
de eventual deflagração de greve para instaurar o dissídio coletivo. Pelo Senhor Procurador foi
dito que fica designada nova audiência para o dia 09/06/2020, às 14h. Partes cientes.  Nada
mais havendo a ser tratado, foi às 14h50 encerrada a presente audiência, lavrada a presente
ata, que foi redigida com a visualização simultânea dos presentes, e após leitura foi aprovada
em todos os seus termos. Eu, Antonio Rocha de Almeida Barros, Técnico do MPU, que a digitei.

CÁSSIO DE ARAÚJO SILVA
Procurador do Trabalho
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PA-MED nº 000820.2020.19.000/9
REQUERENTE:  SINDVIGILANTES/AL  -  SINDICATO  DOS  VIGILANTES,  EMPREGADOS  EM  EMPRESAS  DE
SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTE  DE  VALORES  E  DOS  TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESP.
REQUERIDO:  SINDICATO  DAS  EMPRESAS  DE  SEGURANÇA  PRIVADA  DO  ESTADO  DE  ALAGOAS  -
SINDESP/AL

ATA DE AUDIÊNCIA

Aos 09 dias do mês de junho do ano de 2020 (09/06/2020), às 14h05, sob a presidência do
Exmo. Sr. Procurador do Trabalho, Doutor CÁSSIO DE ARAÚJO SILVA, realizou-se audiência por
vídeo  conferência  via  aplicativo  Skype  for  Business,  nos  autos  da  PA-MED
000820.202019.000/9. Presente o SINDVIGILANTES/AL, na pessoa do seu diretor presidente, o
Sr.  José  Cícero  Ferreira  da  Silva,  fones  991090665  /  999820592,  acompanhados  do  seu
advogado,  o Dr.  Ricardo Coelho,  OAB/AL  nº  2.661  (99982-7196 /  Ferreira:  99109-0665).  O
SINDESP/AL,  na  pessoa  do  seu  diretor  presidente,  o  Sr.  Marcus  Vinícius  (99991-4401),
acompanhado do seu advogado, o Dr. Gustavo Ferreira, OAB/AL nº 5.865 (99331-9604). Aberta
a  audiência,  pelo  senhor  Procurador  do  Trabalho  foi  indagado  aos  presentes  acerca  da
existência de proposta. c quanto à proposta lançada pelo MPT na última audiência houve uma
reunião com as empresas e foi decidido a manutenção da proposta lançada pelo SINDESP/AL em
audiência  anterior;  que  existe  um  decreto  estadual  determinando  o  corte  de  gastos,  que
atingirá as empresas de vigilância; que diante desse quadro resta impossível a concessão de
qualquer  reajuste  salarial  neste  ano;  que  não  tem  também  como  atender  à  questão  da
estabilidade dos trabalhadores aos que se beneficiaram com a MP 936; que o SINDESP/AL se
coloca a disposição para dar continuidade nas negociações, inclusive para reavaliação do quadro
geral no segundo semestre deste ano; que cão as empresas não consigam a manutenção das
atividades haverá consequências diretas nos postos de trabalho; que os shoppings preveem um
fechamento de 25% a 35% das suas lojas; que espera discutir melhoras apenas no ano de 2021.
Pelo representante  do  SINDVIGILANTES/AL  foi  dito que as empresas querem ganhar tempo
para negociar, sem consideração com os trabalhadores; que caberá à categoria discutir o que
deverá fazer; que aguarda a manifestação do MPT para a adoção das medidas.  Pelo Senhor
Procurador do Trabalho foi  que este procedimento é de mediação; que o papel do MPT é
facilitar  o  entendimento  das  partes;  que  não  havendo  entendimento  a  solução  será  o
arquivamento deste procedimento, inexistindo outro caminho; que considerando a existência
de cláusulas de direitos dos trabalhadores,  até que haja um entendimento das partes,  que
sejam prorrogados os termos da última CCT. Pelo  representante do SINDESP/AL foi dito que
existe a previsão de prorrogação das cláusulas na última CCT (Cláusula 56). Pelo representante
do SINDVIGILANTES/AL foi dito que em resposta à indagação do MPT, quanto à possibilidade de
prosseguimento  das  negociações,  pergunta  ao  MPT se  a  medida  do  órgão  ministerial  será
arquivar  ou  enviar  ao  Poder  Judiciário.  Pelo  Senhor  Procurador  do  Trabalho  foi  que  em
resposta  à  pergunta  do  SINDVIGILANTES  responder  que  a  única  medida  cabível  é  o
arquivamento,  não  podendo,  neste  caso,  propor  o  dissídio  coletivo,  inclusive  porque  os
vigilantes não estão em greve; que como há um impasse em relação ao reajuste, mas sem deixar
de  lado  a  estabilidade  dos  trabalhadores,  considerando  o  quadro  econômico  e  sanitário,
entende que a preservação dos empregos já seria uma grande conquista, embora longe da ideal;
que a discussão hoje gira em torno da manutenção dos salários e dos postos de trabalho, mas
cada  categoria  deve  decidir  sobre  sua  situação.;  que caso  não  tenha  a  possibilidade  de
prosseguimento  das  negociações,  restará  ao  MPT  arquiva  o  presente  procedimento.  Pelo
representante  do  SINDVIGILANTES/AL  foi dito que propõe a suspensão da negociação até o
início de julho, a fim de se fazer nova avaliação sobre a
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evolução do quadro. Pelo representante do SINDESP/AL foi dito que registra que todo o prazo
requerido pelo sindicato tem o fim de ouvir as empresas sobre as propostas apresentadas e não
meramente  ganhar  tempo  nas  negociações;  que  quanto  ao  pedido  do  representante  dos
trabalhadores de suspender as negociações até o início de julho, para uma nova avaliação da
situação, informa que concorda em manter as negociações, inclusive para que as partes possam
evoluir nas negociações. Pelo Senhor Procurador do Trabalho foi que diante da convenção das
partes  em  suspender  provisoriamente  as  discussões,  marcará  uma  nova  audiência  para
prosseguimento. Pelo Senhor Procurador foi dito que fica designada nova audiência para o dia
06/07/2020, às 14h. Partes cientes. Nada mais havendo a ser tratado, foi às 14h45 encerrada a
presente audiência, lavrada a presente ata, que foi redigida com a visualização simultânea dos
presentes, e após leitura foi aprovada em todos os seus termos. Eu, Antonio Rocha de Almeida
Barros, Técnico do MPU, que a digitei.

CÁSSIO DE ARAÚJO SILVA
Procurador do Trabalho
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PA-MED nº 000820.2020.19.000/9
REQUERENTE: SINDVIGILANTES/AL - SINDICATO DOS VIGILANTES, EMPREGADOS EM
EMPRESAS  DE  SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTE  DE  VALORES  E  DOS
TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PESSOAL,
CURSOS DE FORMAÇÃO E ESP.
REQUERIDO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE
ALAGOAS - SINDESP/AL

ATA DE AUDIÊNCIA

Aos 06 dias do mês de julho do ano de 2020 (06/07/2020), às 14h, sob a presidência do
Exmo.  Sr.  Procurador  do  Trabalho,  Doutor  CÁSSIO  DE  ARAÚJO  SILVA,  realizou-se
audiência por vídeo conferência via aplicativo  Skype for Business,  nos autos da  PA-
MED  000820.202019.000/9-08.  Presente  o  SINDVIGILANTES/AL,  na  pessoa  do  seu
diretor presidente, o Sr. José Cícero Ferreira da Silva, acompanhado do seu advogado,
o  Dr.  Ricardo  Coelho,  OAB/AL  nº  2.661.  O  SINDESP/AL,  na  pessoa  do seu  diretor
Presidente, o Sr. Marcus Vinícius, do Diretor Zenildo Teobaldo, do Sr. Rodrigo Gomes,
acompanhados do seu advogado, o Dr. Gustavo Ferreira, OAB/AL nº 5.865.  Aberta a
audiência, pelo senhor Procurador do Trabalho fora esclarecidas as razões da presente
assentada,  a  saber,  o  pedido  de  mediação  formulado  pelo  SINDICATO  DOS
VIGILANTES DE ALAGOAS – SIDVIGILANTES/AL em face do SINDICATO DAS
EMPRESAS  DE   SEGURANÇA   E   TRANSPORTES  DE  VALORES   DE   ALAGOAS   –
SINDESP/AL, tendo
como  pauta  de  reivindicação  o  reajuste  de  salários  no  percentual  de  5%  e  a
manutenção dos termos da data base de 2019. Pelo SINDESP/AL foi dito que reitera a
proposta anterior, mas acrescenta a possibilidade de se discutir a prática do lay-off, ou
seja,  a  suspensão  temporária  dos  contratos  dos  empregados  com  a  concessão  de
cursos aos vigilantes, dada a atual impossibilidade das empresas de conceder aumento
aos vigilantes, de modo geral. Pelo Exmo. Procurador do Trabalho foi questionado se o
lay-off  proposto obedeceria aos parâmetros da CLT. Pelo SINDESP/AL foi dito que os
parâmetros do lay-off seguiriam a Medida Provisória nº 927/2020, mas não descarta a
possibilidade de discutir que tais parâmetros se aproximem daqueles previstos na CLT.
Pelo SINDVIGILANTES foi questionado acerca das vantagens que essa proposta de lay-
off  traria  para  os  trabalhadores.  Pelo  SINDESP/AL  foi  dito  que  a  vantagem  desta
proposta seria a manutenção do vínculo empregatício, mediante a percepção de bolsa
de  estudo  e  não  de  remuneração,  ou  seja,  sem  os  encargos  que  decorrem  da
percepção de salário; que os trabalhadores receberiam o benefício emergencial  de
manutenção  de  emprego,  concedido  pelo  Governo  Federal,  enquanto  estivessem
afastados  temporariamente  em  virtude  da  suspensão  de  seus  contratos  para  a
realização  de  cursos.  Pelo  Exmo.  Procurador  do  Trabalho  foi  lembrado  que  os
trabalhadores ficaram  de analisar  as  propostas originariamente apresentadas  pelas
empresas. Pelo SINDVIGILANTES foi dito que a primeira proposta patronal seria de não
conceder reajuste salarial, o que seria, a seu ver, falta de respeito à categoria laboral;
que a luta dos trabalhadores remonta ao Acordo Coletivo de 2019 e não é de agora;
que  nota  que  o  SINDESP/AL  não  está  empenhado  em  conceder  reajuste  aos
trabalhadores, razão pela qual sugere o encerramento da presente Mediação em  face
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da  falta  de  acordo  com  o  SINDESP/AL;  que  prefere  realizar  acordo  coletivos
individualmente, com as 11 empresa de vigilância (tanto locais, quando empresas de
fora);  que  agradece  ao  MPT  pelo  empenho  nesta  negociação,  mas  afirma  que  o
SINDVIGILANTES prefere partir para o Dissídio Coletivo ou mesmo indicativo de greve.
Pelo SINDESP/AL foi requerido que constasse em ata a preferência do SINDVIGILANTES
partir  para  o  Dissídio  Coletivo  ou  indicativo  de  greve;  que  reitera  o  interesse  em
negociar com o sindicato dos trabalhadores, mas insiste na impossibilidade, ao menos
momentaneamente,  de  conceder  aumento  aos  trabalhadores,  sobretudo  neste
contexto de crise econômica decorrente da pandemia do Novo Coronavírus, que é um
cenário  excepcionalíssimo.  Pelo  SINDVIGILANTES  foi  dito  que,  apesar  de  alegar  a
disponibilidade  de  negociações,  o  SINDESP/AL  não  quer  discutir  a  concessão  de
reajuste aos trabalhadores,  razão pela qual não compreende como seria possível a
realização de negociação neste sentido. Pelo  SINDESP/AL foi  dito que a intenção é
garantir  emprego  diante  desta  pandemia,  e  não  conceder  reajuste.  Pelo
SINDVIGILANTES  foi  dito  que  gostaria  de  ver  os  prejuízos  alegados  pelo  sindicato
patronal mediante a abertura das contas das empresas, uma vez que acredita que tais
empresas estariam, a bem da verdade, em superávit e não em prejuízo. Pelo SINDESP/
AL foi dito que a inflação atinge a todos, ou seja, empresas e trabalhadores; que os
poderes públicos são os principais empregadores do Estado de Alagoas e estes órgãos
já estão pedindo revisão dos contratos, conforme já foi demonstrado anteriormente;
que as planilhas públicas,  ou seja,  dos órgãos públicos, são documentos públicos e
estão disponíveis no Portal da Transparência; que as planilhas de empresas privadas
são protegidas pelo manto do sigilo contratual; que já se iniciaram, inclusive, processos
de desligamentos de vigilantes em algumas empresas; que a vantagem da negociação
proposta pelo SINDESP/AL seria a garantia de emprego, uma vez que não faz sentido
dar  aumento  à  categoria  e,  em  contrapartida,  ter  que  demitir  a  maioria  dos
trabalhadores; que não seria correto propor um acordo que culminaria no prejuízo
para a maioria dos trabalhadores; que a redução das atividades econômicas, em face
da pandemia, é pública e notória em Alagoas, no Brasil e no mundo, seja nos setores
públicos,  seja  no  setores  privados  da  economia;  que  a  grande  preocupação está,
justamente, neste segundo semestre que estar por vir; que reitera a disposição do
SINDESP/AL  na  negociação  no  sentido  de  garantir  empregos,  mas  reconhece  a
impossibilidade  de  conceder  aumentos  no  momento.  Pelo  Exmo.  Procurador  do
Trabalho foi dito que acredita que a pandemia se estenderá, ainda, por muito tempo e
que a reabertura da economia, como está sendo feita, só deve agravar a situação; que,
do  ponto  de  vista  econômico,  certamente  teremos  o  maior  decréscimo  de  nossa
história, principalmente diante desta reabertura irresponsável da economia que vem
sendo implantada; que a principal questão, hoje, reside justamente na garantia de
empregos, pois é uma medida para se evitar que a situação, que já está ruim, possa
piorar; que sugere a realização de nova convenção coletiva de trabalho, mesmo que
não preveja reajuste, o que não impede que cada empresa possa conceder aumento
individualmente; que propõe que a convenção anterior mantenha sua vigência, mas
deixa ambas as partes à vontade para decidirem o que é melhor para si;
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que  questiona  o  SINDVIGILANTES  se  confirma  seu  posicionamento  no  sentido  de
encerrar  a  presente Mediação.  Pelo  SINDVIGILANTES foi  dito que não acredita nos
prejuízos das empresas, mesmo diante desta pandemia, uma vez que há notícias de
contratações;  que  agradece  o  empenho  do  MPT  nesta  mediação,  mas  o
SINDVIGILANTES fará acordo coletivo individualmente com cada empresa, não tendo
interesse, portanto, no prosseguimento desta Mediação sem o atendimento de suas
reivindicações;  que  o  SINVIGILANTES  tem  consciência  dos  problemas  econômicos
enfrentados atualmente, mas, de fato, não abre mão do reajuste dos trabalhadores,
pois acredita que o setor de segurança privada não foi tão atingido pela crise a ponto
de justificar a impossibilidade de concessão de reajuste à categoria laboral, como alega
o SINDESP/AL; que a negociação se encerra aqui, mas a discussão continua, ainda, que
por via judicial. Pelo SINDESP/AL foi dito que agradece a todos a colaboração. Pelo
Exmo. Procurador do Trabalho foi determinado encerramento da presenta audiência,
bem  como,  o  arquivamento  do  presente  procedimento  de  Mediação.  Nada  mais
havendo a ser tratado, foi às 14h51 encerrada a presente audiência, lavrada a presente
ata, que foi redigida com a visualização simultânea dos presentes, e após leitura foi
aprovada em todos os seus termos. Eu, Mauro de Oliveira Ferreira Filho, Analista do
MPU, que a digitei.

CÁSSIO DE ARAÚJO SILVA
Procurador do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIÃO

GABINETE DESEMBARGADOR PEDRO INÁCIO

Av. da Paz, 2076, 7 andar, Centro, Maceió/AL, CEP 57020-440

DESPACHO

Considerando o disposto art. 23, I, do Regimento Interno, redistribua-se para o Gabinete da Exmª
. Srª . Desembargadora Anne Helena Inojosa, Presidente deste Tribunal, que possui competência para 
designar e presidir as audiências de conciliação e instrução dos dissídios coletivos.

Maceió-AL, 30 de maio de 2020.

PEDRO INÁCIO DA SILVA

Desembargador Plantonista
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EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCESSO: N° 0000220-47.2020.5.19.0000 
DISSÍDIO DE GREVE
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
REQUERIDO: SINDICATOS DOS VIGILANTES E AFINS DE ALAGOAS e outro.

REQUER HABILITAÇÃO

SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E  EMPREGADOS  DE  EMPRESAS  DE
SEGURANÇA E TRANSPORTES DE VALORES E DOS TRABALHADORES EM
SERVIÇO  DE  SEGURANÇA,  SEGURANÇA  PESSOAL,  CURSOS  DE
FORMAÇÃO  E  ESPECIALIZAÇÃO  DE VIGILANTES,  EMPRESAS
ORGÂNICAS  E   SIMILARES  E   SEUS  ANEXOS  E   AFINS  DO   ESTADO  DE
ALAGOAS, situado na Rua General Hermes, 371 – Bom Parto, neste ato representado
por  seu  Presidente,  JOSÉ  CÍCERO  FERREIRA  DA  SILVA,  brasileiro,  casado,
vigilante, CPF 870.613.764-49, RG n° 1.200.385 – SSP/AL, endereço comercial situado   na
Rua  General  Hermes,  371  –  Bom  Parto,  nesta  cidade  de  Maceió,  vem,  mui
respeitosamente,  perante  Vossa  Excelência,  por  intermédio  de  seu  advogado  adiante
assinado, requerer habilitação no presente processo, e a juntada da procuração anexa,

Termo em que, 

Pede deferimento.

Maceió, 06 de agosto de 2020.

Ricardo Coelho de Barros 
OAB/AL 2661
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Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Relator(a) do E. Tribunal Regional do Trabalho
da 19ª Região (TRT19)

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS, pessoa

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 12.516.464/0001-34, com sede na Praça Palmares, nº.   36,

Ed. Delmiro Gouveia, 3º Andar, Sala 305, Centro, CEP: 57.120-670, Maceió/AL, vem perante V.Exa., por seus

procuradores regularmente constituídos, REQUERER:

Ø  A DEVIDA HABILITAÇÃO  nos autos da presente Ação de Dissídio Coletivo de Greve, ao tempo em  que

salienta que este patrono encontra-se devidamente habilitado nos autos, conforme instrumento procuratório

anexo.

Oportunamente, a advogada que subscreve declara a autenticidade do documento colacionado aos autos, 

conforme art. 830 da CLT.

Em tempo, REQUER que sejam todas as intimações e/ou notificações efetivadas em  nome  dos  

advogados SAVIO LUCIO AZEVEDO MARTINS, FERNANDO ANTONIO JAMBO MUNIZ FALCÃO E 

GUSTAVO FERREIRA GOMES.

Termos em que,

pede deferimento.

Maceió/AL, 07 de agosto de 2020.

FERNANDO A. J. M. FALCÃO SAVIO LUCIO AZEVEDO MARTINS GUSTAVO FERREIRA GOMES
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OAB/AL 5.589 OAB/AL 5.074 OAB/AL 5.865

SILVANA R. DA CONCEIÇÃO

OAB/AL 9.322

WILLIANY ALVES PEIXOTO 

OAB/AL 15.033
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Assinado eletronicamente por: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA - Juntado em: 07/08/2020 12:17:24 - 
fa71e4b

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

Gabinete da Presidência

DCG 0000220-47.2020.5.19.0000

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE

AL, SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE 

ALAGOAS

DCG - 0000220-47.2020.5.19.0000

SUSCITANTE:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  -  PROCURADORIA

REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCURADORA: VIRGÍNIA DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA

SUSCITADO: SINDICATO   DOS  VIGILANTES   E  EMPREGADOS   EM

EMPRESAS  DE  SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTES  DE  VALORES  E  DOS

TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSO DE

FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES, EMPRESAS ORGÂNICAS SIMILARES E

SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO DE ALAGOAS

ADVOGADO: Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E

TRANSPORTE DE VALORES DE ALAGOAS

Decisão

Relatório

O Ministério  Público do Trabalho -  Procuradoria Regional  do Trabalho da 19ª

Região ajuíza Dissídio Coletivo  de Greve,  com pedido  de liminar,  em face do Sindicato das

Empresas de Vigilância,  Segurança e Transporte de Valores de Alagoas e do Sindicato dos

Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância e Transportes de Valores e dos

Trabalhadores  em Serviço  de   Segurança,  Segurança  Pessoal,  Curso  de   Formação  e

Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e Seus Anexos e Afins do Estado de

Alagoas, ora Suscitados.

Informa que o Sindicato dos Vigilantes apresentou perante esse Egrégio Tribunal

Regional do Trabalho da 19ª Região pretensão de mediação pré-processual em dissídio coletivo

(PROAD 3073/2020) em face do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de

Alagoas - SINDESP/AL, tendo sido realizada audiência sob a Presidência do Desembargador
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João Leite, no dia 17 de abril, e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em

06.07 22 de julho de 2020, no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

Aduz que apesar de várias tentativas de se chegar a um consenso entre as

partes,  não  se obteve  um  bom  termo  no  sentido  de  se  ter  uma  solução  extrajudicial,

particularmente quanto à cláusula atinente ao reajuste de 5% pleiteado pelo sindicato obreiro, o

que resultou na deflagração de movimento grevista em 04.08.2020.

Argumenta  que  a  presente  ação  é  o  instrumento  propício  para  seu  exame,

ressaltando  que  o  Ministério  Público  pugna  que  o  TRT  da  19ª  Região  exerça  seu  Poder

Normativo a fim de compelir a categoria patronal a implantar o reajuste de 4,48% no piso da

categoria, com base no INPC do período de janeiro/2019 a dezembro/2019, nos salários de seus

empregados,  reajuste  que deverá  retroceder  à   data-base  (janeiro/2020),  devendo  ser

determinado o pagamento das diferenças salariais até a data do julgamento do presente Dissídio

Coletivo.

Pleiteia  que  sejam  mantidas  em  plena  atividade  as  funções  necessárias  ao

funcionamento dos serviços de vigilância e transporte de valores, quantitativo de trabalhadores

num  percentual  mínimo,  que  sugere  de  70%  (setenta  por  cento),  e  que  não  se  realizem

manifestações ou atos que possam violar  ou constranger direitos fundamentais de outrem,  a

exemplo da efetivação de piquetes que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores que queiram

exercer o direito de laborar.

Requer  a  concessão  de  tutela  de  urgência,  uma vez  que  há  elementos  que

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, requer que seja determinado, via competente mandado endereçado ao Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores, o Senhor José Cicero Ferreira, sob pena de multa diária de R$

5.000,00 (cinco mil  reais),  por ocorrência contrária à ordem judicial,  além da configuração do

crime de desobediência, sem prejuízo de outras cominações e indenizações,

O Sindicato  dos  Vigilantes  e   Empregados  em  Empresas  de   Segurança,

Vigilância e Transportes de Valores e dos Trabalhadores em Serviço de Segurança, Segurança

Pessoal, Curso de Formação e Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e

Seus Anexos e Afins do Estado de Alagoas pleiteia (ID 9c6c3df) por intermédio de seu advogado

– Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661), e a juntada da procuração e a sua habilitação.

É o Relatório.

Decido.

Defiro a habilitação do advogado Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

e a juntada de procuração para que produza os efeitos jurídicos.
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Há  evidências  da  probabilidade  do  direito  alegado  pelo  Mistério  Público  do

Trabalho e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que a não

prestação dos  serviços  de  vigilância  e  de  transporte  de  valores  por  certo  causará  prejuízos

irreparáveis à população em geral.

Diante do exposto, concedo a tutela de urgência requerida nos termos do art. 300

do Código de Processo Civil e determino que devam ser mantidas as atividades nos serviços de

vigilância  e  transporte  de  valores  de  70%  (setenta  por  cento),  e  que  o  Sindicato  dos

Trabalhadores se abstenha de realizar manifestações ou atos que violem, constranjam direitos

fundamentais, tais, como por exemplo, “piquetes” que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores

que queiram exercer o direito de laborar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais),  por  não cumprimento da  presente  decisão,  sem prejuízo de responder  pelo crime de

desobediência e de outros nas esferas cíveis e criminais.

Designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 17 de agosto de 2020

(segunda-feira) às 14h.

Na  referida  audiência  serão  facultados  aos  Sindicatos  apresentarem  suas

propostas, assim como as que foram motivo de impasse que resultaram na deflagração da greve.

Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Suscitante e aos Suscitados por oficial

de justiça.

MACEIO/AL, 07 de agosto de 2020.

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA

Desembargador Federal do Trabalho
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Assinado eletronicamente por: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA - Juntado em: 07/08/2020 12:18:24 - 
024bcbe

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO
EXPANSÃO DO CRETA - NÚCLEO 
TRIBUNAL PLENO
Relatora: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA
DCG 0000220-47.2020.5.19.0000
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE
AL E OUTROS (2)

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fa71e4b proferido nos autos.

DCG - 0000220-47.2020.5.19.0000

SUSCITANTE:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  -  PROCURADORIA

REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCURADORA: VIRGÍNIA DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA

SUSCITADO: SINDICATO   DOS  VIGILANTES   E  EMPREGADOS   EM

EMPRESAS  DE  SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTES  DE  VALORES  E  DOS

TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSO DE

FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES, EMPRESAS ORGÂNICAS SIMILARES E

SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO DE ALAGOAS

ADVOGADO: Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E

TRANSPORTE DE VALORES DE ALAGOAS

Decisão

Relatório

O Ministério  Público do Trabalho -  Procuradoria Regional  do Trabalho da 19ª

Região ajuíza Dissídio Coletivo  de Greve,  com pedido  de liminar,  em face do Sindicato das

Empresas de Vigilância,  Segurança e Transporte de Valores de Alagoas e do Sindicato dos

Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância e Transportes de Valores e dos

Trabalhadores  em Serviço  de   Segurança,  Segurança  Pessoal,  Curso  de   Formação  e

Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e Seus Anexos e Afins do Estado de

Alagoas, ora Suscitados.
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Informa que o Sindicato dos Vigilantes apresentou perante esse Egrégio Tribunal

Regional do Trabalho da 19ª Região pretensão de mediação pré-processual em dissídio coletivo

(PROAD 3073/2020) em face do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de

Alagoas - SINDESP/AL, tendo sido realizada audiência sob a Presidência do Desembargador

João Leite, no dia 17 de abril, e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em

06.07 22 de julho de 2020, no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

Aduz que apesar de várias tentativas de se chegar a um consenso entre as

partes,  não  se obteve  um  bom  termo  no  sentido  de  se  ter  uma  solução  extrajudicial,

particularmente quanto à cláusula atinente ao reajuste de 5% pleiteado pelo sindicato obreiro, o

que resultou na deflagração de movimento grevista em 04.08.2020.

Argumenta  que  a  presente  ação  é  o  instrumento  propício  para  seu  exame,

ressaltando  que  o  Ministério  Público  pugna  que  o  TRT  da  19ª  Região  exerça  seu  Poder

Normativo a fim de compelir a categoria patronal a implantar o reajuste de 4,48% no piso da

categoria, com base no INPC do período de janeiro/2019 a dezembro/2019, nos salários de seus

empregados,  reajuste  que deverá  retroceder  à   data-base  (janeiro/2020),  devendo  ser

determinado o pagamento das diferenças salariais até a data do julgamento do presente Dissídio

Coletivo.

Pleiteia  que  sejam  mantidas  em  plena  atividade  as  funções  necessárias  ao

funcionamento dos serviços de vigilância e transporte de valores, quantitativo de trabalhadores

num  percentual  mínimo,  que  sugere  de  70%  (setenta  por  cento),  e  que  não  se  realizem

manifestações ou atos que possam violar  ou constranger direitos fundamentais de outrem,  a

exemplo da efetivação de piquetes que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores que queiram

exercer o direito de laborar.

Requer  a  concessão  de  tutela  de  urgência,  uma vez  que  há  elementos  que

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, requer que seja determinado, via competente mandado endereçado ao Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores, o Senhor José Cicero Ferreira, sob pena de multa diária de R$

5.000,00 (cinco mil  reais),  por ocorrência contrária à ordem judicial,  além da configuração do

crime de desobediência, sem prejuízo de outras cominações e indenizações,

O Sindicato  dos  Vigilantes  e   Empregados  em  Empresas  de   Segurança,

Vigilância e Transportes de Valores e dos Trabalhadores em Serviço de Segurança, Segurança

Pessoal, Curso de Formação e Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e

Seus Anexos e Afins do Estado de Alagoas pleiteia (ID 9c6c3df) por intermédio de seu advogado

– Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661), e a juntada da procuração e a sua habilitação.

É o Relatório.
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Decido.

Defiro a habilitação do advogado Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

e a juntada de procuração para que produza os efeitos jurídicos.

Há  evidências  da  probabilidade  do  direito  alegado  pelo  Mistério  Público  do

Trabalho e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que a não

prestação dos  serviços  de  vigilância  e  de  transporte  de  valores  por  certo  causará  prejuízos

irreparáveis à população em geral.

Diante do exposto, concedo a tutela de urgência requerida nos termos do art. 300

do Código de Processo Civil e determino que devam ser mantidas as atividades nos serviços de

vigilância  e  transporte  de  valores  de  70%  (setenta  por  cento),  e  que  o  Sindicato  dos

Trabalhadores se abstenha de realizar manifestações ou atos que violem, constranjam direitos

fundamentais, tais, como por exemplo, “piquetes” que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores

que queiram exercer o direito de laborar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais),  por  não cumprimento da  presente  decisão,  sem prejuízo de responder  pelo crime de

desobediência e de outros nas esferas cíveis e criminais.

Designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 17 de agosto de 2020

(segunda-feira) às 14h.

Na  referida  audiência  serão  facultados  aos  Sindicatos  apresentarem  suas

propostas, assim como as que foram motivo de impasse que resultaram na deflagração da greve.

Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Suscitante e aos Suscitados por oficial

de justiça.

MACEIO/AL, 07 de agosto de 2020.

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA

Desembargador Federal do Trabalho
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Assinado eletronicamente por: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA - Juntado em: 07/08/2020 12:18:24 - 
2159d06

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO
EXPANSÃO DO CRETA - NÚCLEO 
TRIBUNAL PLENO
Relatora: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA
DCG 0000220-47.2020.5.19.0000
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE
AL E OUTROS (2)

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fa71e4b proferido nos autos.

DCG - 0000220-47.2020.5.19.0000

SUSCITANTE:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  -  PROCURADORIA

REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCURADORA: VIRGÍNIA DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA

SUSCITADO: SINDICATO   DOS  VIGILANTES   E  EMPREGADOS   EM

EMPRESAS  DE  SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTES  DE  VALORES  E  DOS

TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSO DE

FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES, EMPRESAS ORGÂNICAS SIMILARES E

SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO DE ALAGOAS

ADVOGADO: Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E

TRANSPORTE DE VALORES DE ALAGOAS

Decisão

Relatório

O Ministério  Público do Trabalho -  Procuradoria Regional  do Trabalho da 19ª

Região ajuíza Dissídio Coletivo  de Greve,  com pedido  de liminar,  em face do Sindicato das

Empresas de Vigilância,  Segurança e Transporte de Valores de Alagoas e do Sindicato dos

Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância e Transportes de Valores e dos

Trabalhadores  em Serviço  de   Segurança,  Segurança  Pessoal,  Curso  de   Formação  e

Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e Seus Anexos e Afins do Estado de

Alagoas, ora Suscitados.
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Informa que o Sindicato dos Vigilantes apresentou perante esse Egrégio Tribunal

Regional do Trabalho da 19ª Região pretensão de mediação pré-processual em dissídio coletivo

(PROAD 3073/2020) em face do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de

Alagoas - SINDESP/AL, tendo sido realizada audiência sob a Presidência do Desembargador

João Leite, no dia 17 de abril, e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em

06.07 22 de julho de 2020, no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

Aduz que apesar de várias tentativas de se chegar a um consenso entre as

partes,  não  se obteve  um  bom  termo  no  sentido  de  se  ter  uma  solução  extrajudicial,

particularmente quanto à cláusula atinente ao reajuste de 5% pleiteado pelo sindicato obreiro, o

que resultou na deflagração de movimento grevista em 04.08.2020.

Argumenta  que  a  presente  ação  é  o  instrumento  propício  para  seu  exame,

ressaltando  que  o  Ministério  Público  pugna  que  o  TRT  da  19ª  Região  exerça  seu  Poder

Normativo a fim de compelir a categoria patronal a implantar o reajuste de 4,48% no piso da

categoria, com base no INPC do período de janeiro/2019 a dezembro/2019, nos salários de seus

empregados,  reajuste  que deverá  retroceder  à   data-base  (janeiro/2020),  devendo  ser

determinado o pagamento das diferenças salariais até a data do julgamento do presente Dissídio

Coletivo.

Pleiteia  que  sejam  mantidas  em  plena  atividade  as  funções  necessárias  ao

funcionamento dos serviços de vigilância e transporte de valores, quantitativo de trabalhadores

num  percentual  mínimo,  que  sugere  de  70%  (setenta  por  cento),  e  que  não  se  realizem

manifestações ou atos que possam violar  ou constranger direitos fundamentais de outrem,  a

exemplo da efetivação de piquetes que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores que queiram

exercer o direito de laborar.

Requer  a  concessão  de  tutela  de  urgência,  uma vez  que  há  elementos  que

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, requer que seja determinado, via competente mandado endereçado ao Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores, o Senhor José Cicero Ferreira, sob pena de multa diária de R$

5.000,00 (cinco mil  reais),  por ocorrência contrária à ordem judicial,  além da configuração do

crime de desobediência, sem prejuízo de outras cominações e indenizações,

O Sindicato  dos  Vigilantes  e   Empregados  em  Empresas  de   Segurança,

Vigilância e Transportes de Valores e dos Trabalhadores em Serviço de Segurança, Segurança

Pessoal, Curso de Formação e Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e

Seus Anexos e Afins do Estado de Alagoas pleiteia (ID 9c6c3df) por intermédio de seu advogado

– Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661), e a juntada da procuração e a sua habilitação.

É o Relatório.
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Decido.

Defiro a habilitação do advogado Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

e a juntada de procuração para que produza os efeitos jurídicos.

Há  evidências  da  probabilidade  do  direito  alegado  pelo  Mistério  Público  do

Trabalho e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que a não

prestação dos  serviços  de  vigilância  e  de  transporte  de  valores  por  certo  causará  prejuízos

irreparáveis à população em geral.

Diante do exposto, concedo a tutela de urgência requerida nos termos do art. 300

do Código de Processo Civil e determino que devam ser mantidas as atividades nos serviços de

vigilância  e  transporte  de  valores  de  70%  (setenta  por  cento),  e  que  o  Sindicato  dos

Trabalhadores se abstenha de realizar manifestações ou atos que violem, constranjam direitos

fundamentais, tais, como por exemplo, “piquetes” que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores

que queiram exercer o direito de laborar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais),  por  não cumprimento da  presente  decisão,  sem prejuízo de responder  pelo crime de

desobediência e de outros nas esferas cíveis e criminais.

Designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 17 de agosto de 2020

(segunda-feira) às 14h.

Na  referida  audiência  serão  facultados  aos  Sindicatos  apresentarem  suas

propostas, assim como as que foram motivo de impasse que resultaram na deflagração da greve.

Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Suscitante e aos Suscitados por oficial

de justiça.

MACEIO/AL, 07 de agosto de 2020.

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA

Desembargador Federal do Trabalho
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 07/08/2020 15:09:47 - 
8644a7f

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO
EXPANSÃO DO CRETA - NÚCLEO 
TRIBUNAL PLENO
Relatora: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA
DCG 0000220-47.2020.5.19.0000
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE
AL E OUTROS (2)

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO PJe-JT/2019

DESTINATÁRIO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

RUA PROFESSOR LOURENCO PEIXOTO , 90, STELLA MARIS, JATIUCA, MACEIO/AL - CEP:

57035-640

ASSUNTO: INTIMAÇÃO

A Exma. Sra. Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª

Região, Dra. Anne Inojosa, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA que o(a) Sr(a). Oficial

(a) de Justiça, a quem este MANDADO for distribuído, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço

indicado  no  campo  "DESTINATÁRIO"  e  NOTIFIQUE-O  para  comparecer  à  audiência  de

conciliação, a ser realizada na sala de sessões deste Tribunal, no 2º andar do Edifício

Sede, localizado na Avenida da Paz, 2076, Centro, nesta Cidade, no dia 17 de agosto de

2020, às 14 horas, conforme despacho que segue:

"Decisão

Relatório

O Ministério  Público do Trabalho -  Procuradoria Regional  do Trabalho da 19ª

Região ajuíza Dissídio Coletivo  de Greve,  com pedido  de liminar,  em face do Sindicato das

Empresas de Vigilância,  Segurança e Transporte de Valores de Alagoas e do Sindicato dos

Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância e Transportes de Valores e dos

Trabalhadores  em Serviço  de   Segurança,  Segurança  Pessoal,  Curso  de   Formação  e

Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e Seus Anexos e Afins do Estado de

Alagoas, ora Suscitados.
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Informa que o Sindicato dos Vigilantes apresentou perante esse Egrégio Tribunal

Regional do Trabalho da 19ª Região pretensão de mediação pré-processual em dissídio coletivo

(PROAD 3073/2020) em face do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de

Alagoas - SINDESP/AL, tendo sido realizada audiência sob a Presidência do Desembargador

João Leite, no dia 17 de abril, e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em

06.07 22 de julho de 2020, no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

Aduz que apesar  de várias tentativas de se chegar  a um consenso entre  as

partes,  não  se obteve  um  bom  termo  no  sentido  de  se  ter  uma  solução  extrajudicial,

particularmente quanto à cláusula atinente ao reajuste de 5% pleiteado pelo sindicato obreiro, o

que resultou na deflagração de movimento grevista em 04.08.2020.

Argumenta  que  a  presente  ação  é  o  instrumento  propício  para  seu  exame,

ressaltando  que  o  Ministério  Público  pugna  que  o  TRT  da  19ª  Região  exerça  seu  Poder

Normativo a fim de compelir a categoria patronal a implantar o reajuste de 4,48% no piso da

categoria, com base no INPC do período de janeiro/2019 a dezembro/2019, nos salários de seus

empregados,  reajuste  que deverá  retroceder  à   data-base  (janeiro/2020),  devendo  ser

determinado o pagamento das diferenças salariais até a data do julgamento do presente Dissídio

Coletivo.

Pleiteia  que  sejam  mantidas  em  plena  atividade  as  funções  necessárias  ao

funcionamento dos serviços de vigilância e transporte de valores, quantitativo de trabalhadores

num  percentual  mínimo,  que  sugere  de  70%  (setenta  por  cento),  e  que  não  se  realizem

manifestações ou atos que possam violar  ou constranger direitos fundamentais de outrem,  a

exemplo da efetivação de piquetes que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores que queiram

exercer o direito de laborar.

Requer  a  concessão  de  tutela  de  urgência,  uma vez  que  há  elementos  que

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, requer que seja determinado, via competente mandado endereçado ao Presidente do

Sindicato  dos  Trabalhadores,  o  Senhor  José  Cicero  Ferreira,  sob  pena  de  multa  diária  de

R$5.000,00 (cinco mil reais), por ocorrência contrária à ordem judicial, além da configuração do

crime de desobediência, sem prejuízo de outras cominações e indenizações,

O Sindicato  dos  Vigilantes  e   Empregados  em  Empresas  de   Segurança,

Vigilância e Transportes de Valores e dos Trabalhadores em Serviço de Segurança, Segurança

Pessoal, Curso de Formação e Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e

Seus Anexos e Afins do Estado de Alagoas pleiteia (ID9c6c3dfpor intermédio de seu advogado)

– Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661), e a juntada da procuração e a sua habilitação.

É o Relatório.
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Decido.

Defiro a habilitação do advogado Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

e a juntada de procuração para que produza os efeitos jurídicos.

Há  evidências  da  probabilidade  do  direito  alegado  pelo  Mistério  Público  do

Trabalho e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que a não

prestação dos  serviços  de  vigilância  e  de  transporte  de  valores  por  certo  causará  prejuízos

irreparáveis à população em geral.

Diante do exposto, concedo a tutela de urgência requerida nos termos do art.300

do Código de Processo Civil e determino que devam ser mantidas as atividades nos serviços de

vigilância  e transporte  de  valores  de   70%  (setenta  por  cento),  e   que  o   Sindicato  dos

Trabalhadores se abstenha de realizar manifestações ou atos que violem, constranjam direitos

fundamentais, tais, como por exemplo, “piquetes” que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores

que queiram exercer o direito de laborar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais),  por  não cumprimento da  presente  decisão,  sem prejuízo de responder  pelo crime  de

desobediência e de outros nas esferas cíveis e criminais.

Designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 17 de agosto de 2020

(segunda-feira) às 14h.

Na  referida  audiência  serão  facultados  aos  Sindicatos  apresentarem  suas

propostas, assim como as que foram motivo de impasse que resultaram na deflagração da greve.

Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Suscitante e aos Suscitados por oficial

de justiça.

MACEIO/AL, 07 de agosto de 2020.

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA

Desembargador Federal do Trabalho"

Prazo: da Lei.

Os documentos e o despacho do processo poderão ser acessados pelo site http://pje.trt19.jus.

br/documentos, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**

Intimação Intimação
20080712172431700000003611
8

87
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Intimação Intimação
20080712172435800000003611
8

88

Despacho Despacho
20080711591887700000003611
8

15

SOLICITAÇÃO

DE HABILITAÇÃO

Solicitação

de Habilitação

20080709395633800000003611
4

21

001 PROCURAÇÃO Procuração
20080709404656700000003611
4

22

REQUER HABILITAÇÃO
Solicitação

de Habilitação

20080623103106100000003611
1

96

Procuração Procuração
20080623120269100000003611
1

97

Despacho Despacho
20080610540074500000003609
5

44

Juntada de documentos Emenda à Inicial
20080607551488600000003608
2

19

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608164169800000003608
2

33

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608172080100000003608
2

34

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608175435800000003608
2

35

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608183960400000003608
3

44

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608191450700000003608
3

49

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608195190800000003608
3

50

Petição Inicial Petição Inicial
20080514284863200000003607
6
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MACEIO/AL, 07 de agosto de 2020.

CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA

Assessor
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 07/08/2020 15:09:47 - 
ece8a1f

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO
EXPANSÃO DO CRETA - NÚCLEO 
TRIBUNAL PLENO
Relatora: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA
DCG 0000220-47.2020.5.19.0000
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE
AL E OUTROS (2)

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO PJe-JT/2019

DESTINATÁRIO:  SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E  EMPREGADOS  EM  EMPRESAS  DE

SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES E DOS TRABALHADORES EM

SERVIÇO  DE  SEGURANÇA.  SEGURANÇA  PESSOAL,  CURSO  DE  FORMAÇÃO  E

ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES, EMPRESAS ORGÂNICAS SIMILARES E SEUS ANEXOS

E AFINS DO ESTADO DE ALAGOAS

RUA GENERAL HERMES , 1698, BOM PARTO, MACEIO/AL - CEP: 57017-201

ASSUNTO: INTIMAÇÃO

A Exma. Sra. Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 

19ª Região, Dra. Anne Inojosa, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA que o(a) Sr(a). 

Oficial(a) de Justiça, a quem este MANDADO for distribuído, em seu cumprimento, dirija-se ao 

endereço indicado no campo "DESTINATÁRIO" e NOTIFIQUE-O para comparecer à audiência

de conciliação, a ser realizada na sala de sessões deste Tribunal, no 2º andar do Edifício 

Sede, localizado na Avenida da Paz, 2076, Centro, nesta Cidade, no dia 17 de agosto de 

2020, às 14 horas, conforme despacho que segue:

"Decisão

Relatório

O Ministério  Público do Trabalho -  Procuradoria Regional  do Trabalho da 19ª

Região ajuíza Dissídio Coletivo  de Greve,  com pedido  de liminar,  em face do Sindicato das

Empresas de Vigilância,  Segurança e Transporte de Valores de Alagoas e do Sindicato dos

Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância e Transportes de Valores e dos

Trabalhadores em Serviço de Segurança, Segurança Pessoal, Curso de Formação e
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Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e Seus Anexos e Afins do Estado de

Alagoas, ora Suscitados.

Informa que o Sindicato dos Vigilantes apresentou perante esse Egrégio Tribunal

Regional do Trabalho da 19ª Região pretensão de mediação pré-processual em dissídio coletivo

(PROAD 3073/2020) em face do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de

Alagoas - SINDESP/AL, tendo sido realizada audiência sob a Presidência do Desembargador

João Leite, no dia 17 de abril, e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em

6.7 22 de julho de 2020, no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

Aduz que apesar  de várias tentativas de se chegar  a um consenso entre  as

partes,  não  se obteve  um  bom  termo  no  sentido  de  se  ter  uma  solução  extrajudicial,

particularmente quanto à cláusula atinente ao reajuste de 5% pleiteado pelo sindicato obreiro, o

que resultou na deflagração de movimento grevista em 04.08.2020.

Argumenta  que  a  presente  ação  é  o  instrumento  propício  para  seu  exame,

ressaltando  que  o  Ministério  Público  pugna  que  o  TRT  da  19ª  Região  exerça  seu  Poder

Normativo a fim de compelir a categoria patronal a implantar o reajuste de 4,48% no piso da

categoria, com base no INPC do período de janeiro/2019 a dezembro/2019, nos salários de seus

empregados,  reajuste  que deverá  retroceder  à   data-base  (janeiro/2020),  devendo  ser

determinado o pagamento das diferenças salariais até a data do julgamento do presente Dissídio

Coletivo.

Pleiteia  que  sejam  mantidas  em  plena  atividade  as  funções  necessárias  ao

funcionamento dos serviços de vigilância e transporte de valores, quantitativo de trabalhadores

num  percentual  mínimo,  que  sugere  de  70%  (setenta  por  cento),  e  que  não  se  realizem

manifestações ou atos que possam violar  ou constranger direitos fundamentais de outrem,  a

exemplo da efetivação de piquetes que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores que queiram

exercer o direito de laborar.

Requer  a  concessão  de  tutela  de  urgência,  uma vez  que  há  elementos  que

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, requer que seja determinado, via competente mandado endereçado ao Presidente do

Sindicato  dos  Trabalhadores,  o  Senhor  José  Cicero  Ferreira,  sob  pena  de  multa  diária  de

R$5.000,00 (cinco mil reais), por ocorrência contrária à ordem judicial, além da configuração do

crime de desobediência, sem prejuízo de outras cominações e indenizações,

O Sindicato  dos  Vigilantes  e   Empregados  em  Empresas  de   Segurança,

Vigilância e Transportes de Valores e dos Trabalhadores em Serviço de Segurança, Segurança

Pessoal, Curso de Formação e Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e

Seus Anexos e Afins do Estado de Alagoas pleiteia (ID9c6c3dfpor intermédio de seu advogado)

– Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661), e a juntada da procuração e a sua habilitação.
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É o Relatório.

Decido.

Defiro a habilitação do advogado Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

e a juntada de procuração para que produza os efeitos jurídicos.

Há  evidências  da  probabilidade  do  direito  alegado  pelo  Mistério  Público  do

Trabalho e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que a não

prestação dos  serviços  de  vigilância  e  de  transporte  de  valores  por  certo  causará  prejuízos

irreparáveis à população em geral.

Diante do exposto, concedo a tutela de urgência requerida nos termos do art.300

do Código de Processo Civil e determino que devam ser mantidas as atividades nos serviços de

vigilância  e transporte  de  valores  de   70%  (setenta  por  cento),  e   que  o   Sindicato  dos

Trabalhadores se abstenha de realizar manifestações ou atos que violem, constranjam direitos

fundamentais, tais, como por exemplo, “piquetes” que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores

que queiram exercer o direito de laborar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais),  por  não cumprimento da  presente  decisão,  sem prejuízo de responder  pelo crime  de

desobediência e de outros nas esferas cíveis e criminais.

Designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 17 de agosto de 2020

(segunda-feira) às 14h.

Na  referida  audiência  serão  facultados  aos  Sindicatos  apresentarem  suas

propostas, assim como as que foram motivo de impasse que resultaram na deflagração da greve.

Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Suscitante e aos Suscitados por oficial

de justiça.

MACEIO/AL, 07 de agosto de 2020.

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA

Desembargador Federal do Trabalho"

Prazo: da Lei.

Os documentos e o despacho do processo poderão ser acessados pelo site http://pje.trt19.jus.

br/documentos, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**
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Intimação Intimação 20080712172431700000003611
8

87

Intimação Intimação
20080712172435800000003611
8

88

Despacho Despacho
20080711591887700000003611
8

15

SOLICITAÇÃO

DE HABILITAÇÃO

Solicitação

de Habilitação

20080709395633800000003611
4

21

001 PROCURAÇÃO Procuração
20080709404656700000003611
4

22

REQUER HABILITAÇÃO
Solicitação

de Habilitação

20080623103106100000003611
1

96

Procuração Procuração
20080623120269100000003611
1

97

Despacho Despacho
20080610540074500000003609
5

44

Juntada de documentos Emenda à Inicial
20080607551488600000003608
2

19

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608164169800000003608
2

33

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608172080100000003608
2

34

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608175435800000003608
2

35

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608183960400000003608
3

44

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608191450700000003608
3

49

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608195190800000003608
3
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50

Petição Inicial Petição Inicial
20080514284863200000003607
6

03
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MACEIO/AL, 07 de agosto de 2020.

CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA

Assessor
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Poder Judiciário

Justiça do

Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Dissídio Coletivo de Greve
0000220-47.2020.5.19.0000

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 05/08/2020
Valor da causa: R$ 10.000,00

Partes:
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL
ADVOGADO: RICARDO COELHO DE BARROS
SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE
ALAGOAS
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA GOMES

Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 07/08/2020 15:09:47 - d67b9c3
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 07/08/2020 15:09:47 - 
d67b9c3

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA DE ARAUJO GONCALVES FERREIRA - 05/08/2020 14:34:17 - c96a1c7 
https://pje.trt19.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20080514284863200000003607603 
Número do processo: 0000220-47.2020.5.19.0000
Número do documento: 20080514284863200000003607603

EXCELENTÍSSIMA  SENHORA  DESEMBARGADORA  PRESIDENTE  DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - Procuradoria Regional do Trabalho
da 19ª Região, com endereço na Rua Professor Lourenço Peixoto, 90, Stela Maris, CEP
57.035-640,  por sua  Procuradora  do Trabalho adiante assinada,  vem, respeitosamente,
perante V. Exª, com fundamento no vigente art. 114, §3º, da Constituição da República, e
nos arts. 678, I, "a", e 679, da Consolidação das Leis do Trabalho, requerer a instauração
de

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE EM ATIVIDADE ESSENCIAL 
(COM PEDIDO DE LIMINAR)

em  face  do  SINDICATO  DAS  EMPRESAS  DE  VIGILÂNCIA,  SEGURANÇA  E
TRANSPORTE  DE  VALORES  DE  ALAGOAS,  CNPJ  nº  12.516.464/0001-34, com
endereço na Praça Palmares, nº 36, Sala 106, Centro, Maceió - AL CEP 57020-150 e do
SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E  EMPREGADOS  EM  EMPRESAS  DE
SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTES  DE  VALORES  E  DOS
TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE  SEGURANÇA.  SEGURANÇA  PESSOAL,
CURSO  DE  FORMAÇÃO  E  ESPECIALIZAÇÃO  DE  VIGILANTES,  EMPRESAS
ORGÂNIVCAS  SIMILARES  E   SEUS   ANEXOS E   AFINS   DO   ESTADO  DE
ALAGOAS,  entidade  sindical  inscrita  no  CNPJ  11.918.117/0001-75,  sediada  na  Rua
General Hermes, 371, Bom Parto, Maceió - AL, CEP 57.017-200, pelos seguintes motivos
de fato e de direito:

1. DA  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA,  DA  LEGITIMIDADE  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E DO CABIMENTO DO DISSIDIO
COLETIVO DE GREVE.
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A Constituição Federal, em seu art. 114, II, e §3º, dispõe que "Compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar:...II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;...
§3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse
público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à
Justiça do Trabalho decidir o conflito". (destacado).

Por sua vez, o Ministério Público do Trabalho atua dentro de suas funções 
institucionais, como órgão agente da defesa do interesse público, ameaçado ou lesado por
greve em atividades essenciais, conforme previsto nos arts. 127, "caput", e 129, II, da
Carta  Federal  de  1988:  "Art.  127.  O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.(...), Art. 129(...
) II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a  sua
garantia". (destacado).

O art. 83, inciso VIII, da Lei Complementar 75/93 também disciplina a questão 
tratada  nos  presentes  autos: "Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o
exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: VIII -
instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse 
público assim o exigir". (destacado).

Oportuno ressaltar  que as atividades  de  segurança  pública e  privada,  incluídas a
vigilância,  a  guarda  e  a  custódia  de  presos,  bem como a  produção  e  distribuição  de
numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro
Nacional  e  do  Sistema  de  Pagamentos  Brasileiro  restaram  previstas  como atividades
essenciais, no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamentou a Lei
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, in verbis: "Art. 3º As medidas previstas na Lei nº
13.979, de
2020,  deverão  resguardar  o  exercício  e  o  funcionamentodos  serviços  públicos  e
atividades essenciais  a  que se  refere  o  § 1º.  §  1º  São serviços  públicos  e  atividades
essenciais  aqueles  indispensáveis  ao  atendimento  das  necessidades  inadiáveis  da
comunidade, assim considerados aqueles que,  se não atendidos,  colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (...)III - atividades de
segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;(...);
XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil.

Diante da paralisação de serviços essenciais, em defesa da ordem jurídica e do 
interesse público, vem o Ministério Público propor o presente Dissidio Coletivo de Greve.

2. DOS FATOS.
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Inicialmente,  ressalvamos  que  o  direito  de  greve  possui  guarida  constitucional,
sendo legítimo e legal seu exercício pelos trabalhadores, limitado esse direito apenas pelo
interesse público.

O SINDICATO DOS VIGILANTES DO ESTADO DE ALAGOAS apresentou,
perante  esse  Egrégio  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  19ª  Região,  PEDIDO  DE
MEDIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DISSÍDIO COLETIVO (PROAD 3073/2020), em face
do SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS -
SINDESP/AL, havendo sido realizada audiência sob a Presidência do Desembargador João Leite, no dia
17 de abril, e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em 06.07 22 de julho de 2020,
no âmbito do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Apesar de tantas tentativas de se chegar  a um consenso entre as  partes,  não se
chegou a um bom termo no sentido de se ter uma solução extrajudicial, particularmente
quanto  à  cláusula  atinente  ao  reajuste  de  5% pleiteado pelo  sindicato  obreiro,  o  que
resultou na deflagração de movimento grevista na data de ontem, 04.08.2020.

3. DO DIREITO.

A Carta Constitucional de 1988, no art. 9º, assegura "o direito de greve, competindo
aos trabalhadores decidir  sobre a  oportunidade de exercê-lo e  sobre  os interesses que
devam por meio dele defender".

No entanto, não reconheceu tal direito em caráter absoluto, impondo limites quando
se cogitar de serviços ou atividades essenciais e prevendo penalização para os abusos
cometidos,  conforme  disposições  dos  parágrafos  1º  e  2º,  do  mencionado  dispositivo
constitucional.

A propósito, conforme registro de Raimundo Simão de MELO ("Dissídio Coletivo
de Trabalho", São Paulo: LTr, 2002, p.  127 e ss.),  "a greve nos serviços e atividades
essenciais deixou de ser proibida, não adquirindo, porém, foros de direito absoluto, de
sorte que deve ser exercido sem prejuízo das outras garantias reconhecidas às pessoas,
cuidando o legislador ordinário de disciplinar tais atividades limitativas".
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Nesse  contexto,  para  proteger  esses  outros  direitos,  o  novel  art.  114,  §3º,  da
Constituição  da  República,  deu  relevo  ao  interesse  público  contido  nos  serviços  e
atividades  essenciais,  prevendo,  expressamente,  o  dissídio  coletivo  de  greve  em  tais
atividades ou serviços, atribuindo ao MPT, ora suscitante, a atribuição de ajuizá-lo e, à
Justiça do Trabalho, a competência para decidi-lo.

A Lei 7.783, de 28 junho de 1989, conhecida como a "Lei de Greve", diz no próprio
conceito desse direito, que ele deve ser pacífico e voltado contra o empregador (art. 2º).

Por sua vez, o art. 6º, §1º, da mesma Lei, estabelece que, "em nenhuma hipótese, os
meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos
e garantias fundamentais de outrem".

Ressalta-se que os serviços e atividades essenciais devem ser garantidos, no curso
da greve, por trabalhadores e empregadores, nos termos do art. 11 da Lei nº 7.783/1989,
de  sorte  a  não  cessar  a  prestação  dos  serviços  indispensáveis  ao  atendimento  das
necessidades inadiáveis da comunidade.

Por outro lado, é cediço na doutrina que, no bojo de Dissídio Coletivo de Greve,
pode o Ministério Público do Trabalho apresentar os pleitos de natureza econômica da
categoria obreira, de modo que o dissídio de greve passa a ter natureza jurídica de dissídio
coletivo misto, conforme assevera o ilustre doutrinador Raimundo Simão de Melo, na
obra acima citada, p. 65, verbis:

"Ao instaurar um dissídio coletivo de greve, pode também o MPT requerer ao
Tribunal  competente  que  aprecie  as  reivindicações  que  motivaram  a  deflagração  do
movimento, desde que tenha conhecimento das mesmas. Também ao ingressar no polo
processual,  pode  o  sindicato  profissional  apresentar  suas  reivindicações,  inclusive
suplementando aquelas que foram elencadas pelo MPT, porque o dissídio coletivo é uma
ação de natureza dúplice em que a reconvenção não tem cabimento, como veremos mais à
frente."

Conforme constatamos no decorrer das tentativas de negociação que antecederam o
movimento paredista, as partes envolvidas não conseguiram chegar a um acordo pela via
negocial, recrudescendo o movimento, com prejuízos para a população.
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Considerando que a solução do movimento grevista passa necessariamente pela
apreciação do pleito de reajuste salarial, entende o Parquet que a presente ação é o
instrumento propício para seu exame, ressaltando que o Ministério Público pugna que essa
Egrégia Corte exerça seu Poder Normativo para compelir a categoria patronal a implantar
o reajuste de 4,48% no piso da categoria, com base no INPC do período de janeiro/2019 a
dezembro/2019, nos salários de seus empregados, reajuste que deverá retroceder à  data-
base (janeiro/2020), devendo ser determinado o pagamento das diferenças salarias até a
data do julgamento do presente Dissídio Coletivo.

Ressalta-se  ainda que,  ao ingressar  no  processo,  o  sindicato profissional  poderá
apresentar suas reivindicações, inclusive suplementando aquelas que foram elencadas pelo
MPT, porque o dissídio coletivo é uma ação de natureza dúplice em que a reconvenção
não tem cabimento, conforme lição do doutrinador Raimundo Simão de MELO, em obra
multicitada na presente petição.

Esse autor, na mesma obra, também lembra as lições do Ministro Almir Pazzianotto
Pinto, no sentido de que: "Não faria sentido que a Justiça do Trabalho ficasse reduzida ao
exame da abusividade ou não abusividade das greves e impedida de se manifestar sobre
as reivindicações formuladas pelos trabalhadores grevistas, a teor do que determinam os
arts. 9º e 114 da Constituição e 8º da Lei 7.783, de 1989."

Por  seu  turno,  a  Lei  nº  7.783/89  (Lei  de  Greve)  dispõe:  "Art.  8º  A  Justiça  do
Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho,
decidirá  sobre  a  procedência,  total  ou  parcial,  ou improcedência  das  reivindicações,
cumprindo ao Tribunal publicar de imediato, o competente acórdão"(destacado).

4. DOS PEDIDOS.

A legislação nacional,  notadamente o Novo Código de Processo Civil,  art.  300,
prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência, quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do
processo.

Na hipótese dos autos, os interesses defendidos são da coletividade, com vistas à
garantia  da  continuidade  dos  serviços  essenciais  prestados  pelos  trabalhadores  da
categoria da vigilância e transporte de valores.
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A proteção do interesse público, por si  só,  demanda o provimento cautelar,  nos
moldes requeridos,  tendo em vista que a sociedade não pode ser privada dos serviços
essenciais prestados pelos mencionados trabalhadores.

Para compatibilizar  o  exercício  do  direito  de greve com a prestação  de serviço
essencial à sociedade, as partes deverão observar um percentual mínimo de trabalhadores
que deverão permanecer em atividade,  sugerindo esse órgão ministerial que seja 70%
(setenta por cento) dos trabalhadores da categoria representada pelo sindicato obreiro ora
suscitado.

Diante do exposto, o Ministério Público do Trabalho suscitante requer a V. Exª:

4.1. LIMINARMENTE:

4.1.1. Em  face  do  SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E  EMPREGADOS  EM
EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES E
DOS  TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE  SEGURANÇA.  SEGURANÇA
PESSOAL,  CURSO  DE  FORMAÇÃO  E  ESPECIALIZAÇÃO  DE  VIGILANTES,
EMPRESAS ORGÂNIVCAS SIMILARES E SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO
DE  ALAGOAS,  seja  determinado,  via  competente  mandado  endereçado  ao  seu
Presidente,  Sr.  JOSÉ CICERO FERREIRA, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por ocorrência contrária à ordem judicial, além da configuração do crime
de desobediência e sem prejuízo de outras cominações e indenizações, que:

a) Mantenha em plena atividade,  nas funções necessárias  ao funcionamento dos
serviços  de  vigilância  e  transporte  de  valores,  quantitativo  de  trabalhadores  num
percentual mínimo, que se sugere ao MM Juízo, de 70% (setenta por cento);

b) Não realize manifestações ou atos que possam violar ou constranger direitos
fundamentais  de  outrem,  a  exemplo  da  efetivação  de  piquetes  que  impeçam  o  livre
trânsito dos trabalhadores que queiram exercer o direito de trabalhar.

5. DOS REQUERIMENTOS.
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O Ministério Público do Trabalho requer que:

a) Seja designada, em caráter de urgência, audiência para tentativa de acordo entre
os sindicatos suscitados;

b) Os sindicatos suscitados sejam instados a apresentarem suas propostas sociais e
econômicas,  especialmente  as  que  foram  motivo  de  impasse  que  resultaram  na
deflagração da greve, para que o egrégio Tribunal decida o conflito, conforme dispõe o §
3º do art. 114 da Constituição Federal;

c) A  citação  dos  suscitados  nos  endereços  indicados  no  preâmbulo,  para
apresentação de defesa na audiência que for designada e acompanhamento do dissídio
coletivo  até  final  decisão,  bem  como  a  sua  condenação  ao  pagamento  das  custas
processuais, nos termos do art. 789, §4º, da CLT.

Termos em que pede deferimento.

Maceió, 05 de agosto de 2020

VIRGÍNIA DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA

Procuradora do Trabalho

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA DE ARAUJO GONCALVES FERREIRA - 05/08/2020 14:34:17 - c96a1c7 
https://pje.trt19.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20080514284863200000003607603 Número 
do processo: 0000220-47.2020.5.19.0000
Número do documento: 20080514284863200000003607603
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 07/08/2020 15:09:47 - 
8f93884

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO
EXPANSÃO DO CRETA - NÚCLEO 
TRIBUNAL PLENO
Relatora: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA
DCG 0000220-47.2020.5.19.0000
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE
AL E OUTROS (2)

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO PJe-JT/2019

DESTINATÁRIO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE

ALAGOAS

PRACA DOS PALMARES , 36, SALA 106, CENTRO, MACEIO/AL - CEP: 57020-150

ASSUNTO: INTIMAÇÃO

A Exma. Sra. Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª

Região, Dra. Anne Inojosa, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA que o(a) Sr(a). Oficial

(a) de Justiça, a quem este MANDADO for distribuído, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço

indicado  no  campo  "DESTINATÁRIO"  e  NOTIFIQUE-O  para  comparecer  à  audiência  de

conciliação, a ser realizada na sala de sessões deste Tribunal, no 2º andar do Edifício

Sede, localizado na Avenida da Paz, 2076, Centro, nesta Cidade, no dia 17 de agosto de

2020, às 14 horas, conforme despacho que segue:

"Decisão

Relatório

O Ministério  Público do Trabalho -  Procuradoria Regional  do Trabalho da 19ª

Região ajuíza Dissídio Coletivo  de Greve,  com pedido  de liminar,  em face do Sindicato das

Empresas de Vigilância,  Segurança e Transporte de Valores de Alagoas e do Sindicato dos

Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância e Transportes de Valores e dos

Trabalhadores  em Serviço  de   Segurança,  Segurança  Pessoal,  Curso  de   Formação  e

Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e Seus Anexos e Afins do Estado de

Alagoas, ora Suscitados.
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Informa que o Sindicato dos Vigilantes apresentou perante esse Egrégio Tribunal

Regional do Trabalho da 19ª Região pretensão de mediação pré-processual em dissídio coletivo

(PROAD 3073/2020) em face do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de

Alagoas - SINDESP/AL, tendo sido realizada audiência sob a Presidência do Desembargador

João Leite, no dia 17 de abril, e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em

6.7 22 de julho de 2020, no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

Aduz que apesar  de várias tentativas de se chegar  a um consenso entre  as

partes,  não  se obteve  um  bom  termo  no  sentido  de  se  ter  uma  solução  extrajudicial,

particularmente quanto à cláusula atinente ao reajuste de 5% pleiteado pelo sindicato obreiro, o

que resultou na deflagração de movimento grevista em 04.08.2020.

Argumenta  que  a  presente  ação  é  o  instrumento  propício  para  seu  exame,

ressaltando  que  o  Ministério  Público  pugna  que  o  TRT  da  19ª  Região  exerça  seu  Poder

Normativo a fim de compelir a categoria patronal a implantar o reajuste de 4,48% no piso da

categoria, com base no INPC do período de janeiro/2019 a dezembro/2019, nos salários de seus

empregados,  reajuste  que deverá  retroceder  à   data-base  (janeiro/2020),  devendo  ser

determinado o pagamento das diferenças salariais até a data do julgamento do presente Dissídio

Coletivo.

Pleiteia  que  sejam  mantidas  em  plena  atividade  as  funções  necessárias  ao

funcionamento dos serviços de vigilância e transporte de valores, quantitativo de trabalhadores

num  percentual  mínimo,  que  sugere  de  70%  (setenta  por  cento),  e  que  não  se  realizem

manifestações ou atos que possam violar  ou constranger direitos fundamentais de outrem,  a

exemplo da efetivação de piquetes que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores que queiram

exercer o direito de laborar.

Requer  a  concessão  de  tutela  de  urgência,  uma vez  que  há  elementos  que

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, requer que seja determinado, via competente mandado endereçado ao Presidente do

Sindicato  dos  Trabalhadores,  o  Senhor  José  Cicero  Ferreira,  sob  pena  de  multa  diária  de

R$5.000,00 (cinco mil reais), por ocorrência contrária à ordem judicial, além da configuração do

crime de desobediência, sem prejuízo de outras cominações e indenizações,

O Sindicato  dos  Vigilantes  e   Empregados  em  Empresas  de   Segurança,

Vigilância e Transportes de Valores e dos Trabalhadores em Serviço de Segurança, Segurança

Pessoal, Curso de Formação e Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e

Seus Anexos e Afins do Estado de Alagoas pleiteia (ID9c6c3dfpor intermédio de seu advogado)

– Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661), e a juntada da procuração e a sua habilitação.

É o Relatório.
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Decido.

Defiro a habilitação do advogado Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

e a juntada de procuração para que produza os efeitos jurídicos.

Há  evidências  da  probabilidade  do  direito  alegado  pelo  Mistério  Público  do

Trabalho e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que a não

prestação dos  serviços  de  vigilância  e  de  transporte  de  valores  por  certo  causará  prejuízos

irreparáveis à população em geral.

Diante do exposto, concedo a tutela de urgência requerida nos termos do art.300

do Código de Processo Civil e determino que devam ser mantidas as atividades nos serviços de

vigilância  e transporte  de  valores  de   70%  (setenta  por  cento),  e   que  o   Sindicato  dos

Trabalhadores se abstenha de realizar manifestações ou atos que violem, constranjam direitos

fundamentais, tais, como por exemplo, “piquetes” que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores

que queiram exercer o direito de laborar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais),  por  não cumprimento da  presente  decisão,  sem prejuízo de responder  pelo crime  de

desobediência e de outros nas esferas cíveis e criminais.

Designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 17 de agosto de 2020

(segunda-feira) às 14h.

Na  referida  audiência  serão  facultados  aos  Sindicatos  apresentarem  suas

propostas, assim como as que foram motivo de impasse que resultaram na deflagração da greve.

Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Suscitante e aos Suscitados por oficial

de justiça.

MACEIO/AL, 07 de agosto de 2020.

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA

Desembargador Federal do Trabalho"

Prazo: da Lei.

Os documentos e o despacho do processo poderão ser acessados pelo site http://pje.trt19.jus.

br/documentos, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**

Intimação Intimação
20080712172431700000003611
8

87
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Intimação Intimação
20080712172435800000003611
8

88

Despacho Despacho
20080711591887700000003611
8

15

SOLICITAÇÃO

DE HABILITAÇÃO

Solicitação

de Habilitação

20080709395633800000003611
4

21

001 PROCURAÇÃO Procuração
20080709404656700000003611
4

22

REQUER HABILITAÇÃO
Solicitação

de Habilitação

20080623103106100000003611
1

96

Procuração Procuração
20080623120269100000003611
1

97

Despacho Despacho
20080610540074500000003609
5

44

Juntada de documentos Emenda à Inicial
20080607551488600000003608
2

19

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608164169800000003608
2

33

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608172080100000003608
2

34

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608175435800000003608
2

35

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608183960400000003608
3

44

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608191450700000003608
3

49

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608195190800000003608
3

50

Petição Inicial Petição Inicial
20080514284863200000003607
6
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MACEIO/AL, 07 de agosto de 2020.

CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA

Assessor
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Poder Judiciário

Justiça do

Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Dissídio Coletivo de Greve
0000220-47.2020.5.19.0000

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 05/08/2020
Valor da causa: R$ 10.000,00

Partes:
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL
ADVOGADO: RICARDO COELHO DE BARROS
SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE
ALAGOAS
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA GOMES

Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 07/08/2020 15:09:47 - b7e05cd
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 07/08/2020 15:09:47 - 
b7e05cd

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA DE ARAUJO GONCALVES FERREIRA - 05/08/2020 14:34:17 - c96a1c7 
https://pje.trt19.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20080514284863200000003607603 
Número do processo: 0000220-47.2020.5.19.0000
Número do documento: 20080514284863200000003607603

EXCELENTÍSSIMA  SENHORA  DESEMBARGADORA  PRESIDENTE  DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - Procuradoria Regional do Trabalho
da 19ª Região, com endereço na Rua Professor Lourenço Peixoto, 90, Stela Maris, CEP
57.035-640,  por sua  Procuradora  do Trabalho adiante assinada,  vem, respeitosamente,
perante V. Exª, com fundamento no vigente art. 114, §3º, da Constituição da República, e
nos arts. 678, I, "a", e 679, da Consolidação das Leis do Trabalho, requerer a instauração
de

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE EM ATIVIDADE ESSENCIAL 
(COM PEDIDO DE LIMINAR)

em  face  do  SINDICATO  DAS  EMPRESAS  DE  VIGILÂNCIA,  SEGURANÇA  E
TRANSPORTE  DE  VALORES  DE  ALAGOAS,  CNPJ  nº  12.516.464/0001-34, com
endereço na Praça Palmares, nº 36, Sala 106, Centro, Maceió - AL CEP 57020-150 e do
SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E  EMPREGADOS  EM  EMPRESAS  DE
SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTES  DE  VALORES  E  DOS
TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE  SEGURANÇA.  SEGURANÇA  PESSOAL,
CURSO  DE  FORMAÇÃO  E  ESPECIALIZAÇÃO  DE  VIGILANTES,  EMPRESAS
ORGÂNIVCAS  SIMILARES  E   SEUS   ANEXOS E   AFINS   DO   ESTADO  DE
ALAGOAS,  entidade  sindical  inscrita  no  CNPJ  11.918.117/0001-75,  sediada  na  Rua
General Hermes, 371, Bom Parto, Maceió - AL, CEP 57.017-200, pelos seguintes motivos
de fato e de direito:

1. DA  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA,  DA  LEGITIMIDADE  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E DO CABIMENTO DO DISSIDIO
COLETIVO DE GREVE.
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A Constituição Federal, em seu art. 114, II, e §3º, dispõe que "Compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar:...II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;...
§3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse
público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à
Justiça do Trabalho decidir o conflito". (destacado).

Por sua vez, o Ministério Público do Trabalho atua dentro de suas funções 
institucionais, como órgão agente da defesa do interesse público, ameaçado ou lesado por
greve em atividades essenciais, conforme previsto nos arts. 127, "caput", e 129, II, da
Carta  Federal  de  1988:  "Art.  127.  O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.(...), Art. 129(...
) II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a  sua
garantia". (destacado).

O art. 83, inciso VIII, da Lei Complementar 75/93 também disciplina a questão 
tratada  nos  presentes  autos: "Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o
exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: VIII -
instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse 
público assim o exigir". (destacado).

Oportuno ressaltar  que as atividades  de  segurança  pública e  privada,  incluídas a
vigilância,  a  guarda  e  a  custódia  de  presos,  bem como a  produção  e  distribuição  de
numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro
Nacional  e  do  Sistema  de  Pagamentos  Brasileiro  restaram  previstas  como atividades
essenciais, no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamentou a Lei
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, in verbis: "Art. 3º As medidas previstas na Lei nº
13.979, de
2020,  deverão  resguardar  o  exercício  e  o  funcionamentodos  serviços  públicos  e
atividades essenciais  a  que se  refere  o  § 1º.  §  1º  São serviços  públicos  e  atividades
essenciais  aqueles  indispensáveis  ao  atendimento  das  necessidades  inadiáveis  da
comunidade, assim considerados aqueles que,  se não atendidos,  colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (...)III - atividades de
segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;(...);
XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil.

Diante da paralisação de serviços essenciais, em defesa da ordem jurídica e do 
interesse público, vem o Ministério Público propor o presente Dissidio Coletivo de Greve.

2. DOS FATOS.
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Inicialmente,  ressalvamos  que  o  direito  de  greve  possui  guarida  constitucional,
sendo legítimo e legal seu exercício pelos trabalhadores, limitado esse direito apenas pelo
interesse público.

O SINDICATO DOS VIGILANTES DO ESTADO DE ALAGOAS apresentou,
perante  esse  Egrégio  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  19ª  Região,  PEDIDO  DE
MEDIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DISSÍDIO COLETIVO (PROAD 3073/2020), em face
do SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS -
SINDESP/AL, havendo sido realizada audiência sob a Presidência do Desembargador João Leite, no dia
17 de abril, e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em 06.07 22 de julho de 2020,
no âmbito do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Apesar de tantas tentativas de se chegar  a um consenso entre as  partes,  não se
chegou a um bom termo no sentido de se ter uma solução extrajudicial, particularmente
quanto  à  cláusula  atinente  ao  reajuste  de  5% pleiteado pelo  sindicato  obreiro,  o  que
resultou na deflagração de movimento grevista na data de ontem, 04.08.2020.

3. DO DIREITO.

A Carta Constitucional de 1988, no art. 9º, assegura "o direito de greve, competindo
aos trabalhadores decidir  sobre a  oportunidade de exercê-lo e  sobre  os interesses que
devam por meio dele defender".

No entanto, não reconheceu tal direito em caráter absoluto, impondo limites quando
se cogitar de serviços ou atividades essenciais e prevendo penalização para os abusos
cometidos,  conforme  disposições  dos  parágrafos  1º  e  2º,  do  mencionado  dispositivo
constitucional.

A propósito, conforme registro de Raimundo Simão de MELO ("Dissídio Coletivo
de Trabalho", São Paulo: LTr, 2002, p.  127 e ss.),  "a greve nos serviços e atividades
essenciais deixou de ser proibida, não adquirindo, porém, foros de direito absoluto, de
sorte que deve ser exercido sem prejuízo das outras garantias reconhecidas às pessoas,
cuidando o legislador ordinário de disciplinar tais atividades limitativas".

Acórdão  (0832929)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1433



Nesse  contexto,  para  proteger  esses  outros  direitos,  o  novel  art.  114,  §3º,  da
Constituição  da  República,  deu  relevo  ao  interesse  público  contido  nos  serviços  e
atividades  essenciais,  prevendo,  expressamente,  o  dissídio  coletivo  de  greve  em  tais
atividades ou serviços, atribuindo ao MPT, ora suscitante, a atribuição de ajuizá-lo e, à
Justiça do Trabalho, a competência para decidi-lo.

A Lei 7.783, de 28 junho de 1989, conhecida como a "Lei de Greve", diz no próprio
conceito desse direito, que ele deve ser pacífico e voltado contra o empregador (art. 2º).

Por sua vez, o art. 6º, §1º, da mesma Lei, estabelece que, "em nenhuma hipótese, os
meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos
e garantias fundamentais de outrem".

Ressalta-se que os serviços e atividades essenciais devem ser garantidos, no curso
da greve, por trabalhadores e empregadores, nos termos do art. 11 da Lei nº 7.783/1989,
de  sorte  a  não  cessar  a  prestação  dos  serviços  indispensáveis  ao  atendimento  das
necessidades inadiáveis da comunidade.

Por outro lado, é cediço na doutrina que, no bojo de Dissídio Coletivo de Greve,
pode o Ministério Público do Trabalho apresentar os pleitos de natureza econômica da
categoria obreira, de modo que o dissídio de greve passa a ter natureza jurídica de dissídio
coletivo misto, conforme assevera o ilustre doutrinador Raimundo Simão de Melo, na
obra acima citada, p. 65, verbis:

"Ao instaurar um dissídio coletivo de greve, pode também o MPT requerer ao
Tribunal  competente  que  aprecie  as  reivindicações  que  motivaram  a  deflagração  do
movimento, desde que tenha conhecimento das mesmas. Também ao ingressar no polo
processual,  pode  o  sindicato  profissional  apresentar  suas  reivindicações,  inclusive
suplementando aquelas que foram elencadas pelo MPT, porque o dissídio coletivo é uma
ação de natureza dúplice em que a reconvenção não tem cabimento, como veremos mais à
frente."

Conforme constatamos no decorrer das tentativas de negociação que antecederam o
movimento paredista, as partes envolvidas não conseguiram chegar a um acordo pela via
negocial, recrudescendo o movimento, com prejuízos para a população.
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Considerando que a solução do movimento grevista passa necessariamente pela
apreciação do pleito de reajuste salarial, entende o Parquet que a presente ação é o
instrumento propício para seu exame, ressaltando que o Ministério Público pugna que essa
Egrégia Corte exerça seu Poder Normativo para compelir a categoria patronal a implantar
o reajuste de 4,48% no piso da categoria, com base no INPC do período de janeiro/2019 a
dezembro/2019, nos salários de seus empregados, reajuste que deverá retroceder à  data-
base (janeiro/2020), devendo ser determinado o pagamento das diferenças salarias até a
data do julgamento do presente Dissídio Coletivo.

Ressalta-se  ainda que,  ao ingressar  no  processo,  o  sindicato profissional  poderá
apresentar suas reivindicações, inclusive suplementando aquelas que foram elencadas pelo
MPT, porque o dissídio coletivo é uma ação de natureza dúplice em que a reconvenção
não tem cabimento, conforme lição do doutrinador Raimundo Simão de MELO, em obra
multicitada na presente petição.

Esse autor, na mesma obra, também lembra as lições do Ministro Almir Pazzianotto
Pinto, no sentido de que: "Não faria sentido que a Justiça do Trabalho ficasse reduzida ao
exame da abusividade ou não abusividade das greves e impedida de se manifestar sobre
as reivindicações formuladas pelos trabalhadores grevistas, a teor do que determinam os
arts. 9º e 114 da Constituição e 8º da Lei 7.783, de 1989."

Por  seu  turno,  a  Lei  nº  7.783/89  (Lei  de  Greve)  dispõe:  "Art.  8º  A  Justiça  do
Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho,
decidirá  sobre  a  procedência,  total  ou  parcial,  ou improcedência  das  reivindicações,
cumprindo ao Tribunal publicar de imediato, o competente acórdão"(destacado).

4. DOS PEDIDOS.

A legislação nacional,  notadamente o Novo Código de Processo Civil,  art.  300,
prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência, quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do
processo.

Na hipótese dos autos, os interesses defendidos são da coletividade, com vistas à
garantia  da  continuidade  dos  serviços  essenciais  prestados  pelos  trabalhadores  da
categoria da vigilância e transporte de valores.
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A proteção do interesse público, por si  só,  demanda o provimento cautelar,  nos
moldes requeridos,  tendo em vista que a sociedade não pode ser privada dos serviços
essenciais prestados pelos mencionados trabalhadores.

Para compatibilizar  o  exercício  do  direito  de greve com a prestação  de serviço
essencial à sociedade, as partes deverão observar um percentual mínimo de trabalhadores
que deverão permanecer em atividade,  sugerindo esse órgão ministerial que seja 70%
(setenta por cento) dos trabalhadores da categoria representada pelo sindicato obreiro ora
suscitado.

Diante do exposto, o Ministério Público do Trabalho suscitante requer a V. Exª:

4.1. LIMINARMENTE:

4.1.1. Em  face  do  SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E  EMPREGADOS  EM
EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES E
DOS  TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE  SEGURANÇA.  SEGURANÇA
PESSOAL,  CURSO  DE  FORMAÇÃO  E  ESPECIALIZAÇÃO  DE  VIGILANTES,
EMPRESAS ORGÂNIVCAS SIMILARES E SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO
DE  ALAGOAS,  seja  determinado,  via  competente  mandado  endereçado  ao  seu
Presidente,  Sr.  JOSÉ CICERO FERREIRA, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por ocorrência contrária à ordem judicial, além da configuração do crime
de desobediência e sem prejuízo de outras cominações e indenizações, que:

a) Mantenha em plena atividade,  nas funções necessárias  ao funcionamento dos
serviços  de  vigilância  e  transporte  de  valores,  quantitativo  de  trabalhadores  num
percentual mínimo, que se sugere ao MM Juízo, de 70% (setenta por cento);

b) Não realize manifestações ou atos que possam violar ou constranger direitos
fundamentais  de  outrem,  a  exemplo  da  efetivação  de  piquetes  que  impeçam  o  livre
trânsito dos trabalhadores que queiram exercer o direito de trabalhar.

5. DOS REQUERIMENTOS.
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O Ministério Público do Trabalho requer que:

a) Seja designada, em caráter de urgência, audiência para tentativa de acordo entre
os sindicatos suscitados;

b) Os sindicatos suscitados sejam instados a apresentarem suas propostas sociais e
econômicas,  especialmente  as  que  foram  motivo  de  impasse  que  resultaram  na
deflagração da greve, para que o egrégio Tribunal decida o conflito, conforme dispõe o §
3º do art. 114 da Constituição Federal;

c) A  citação  dos  suscitados  nos  endereços  indicados  no  preâmbulo,  para
apresentação de defesa na audiência que for designada e acompanhamento do dissídio
coletivo  até  final  decisão,  bem  como  a  sua  condenação  ao  pagamento  das  custas
processuais, nos termos do art. 789, §4º, da CLT.

Termos em que pede deferimento.

Maceió, 05 de agosto de 2020

VIRGÍNIA DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA

Procuradora do Trabalho

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA DE ARAUJO GONCALVES FERREIRA - 05/08/2020 14:34:17 - c96a1c7 
https://pje.trt19.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20080514284863200000003607603 Número 
do processo: 0000220-47.2020.5.19.0000
Número do documento: 20080514284863200000003607603
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 19a Região - MACEIÓ
Rua Prof. Lourenço Peixoto, Loteamento Stella Maris, Qd. 36 nº 90, Jatiúca, MACEIÓ/AL, CEP 57035-640 - Fone (82) 2123-7900

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DESEMBARGADORA PRESIDENTE 

DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

DCG 0000220-47.2020.5.19.0000

Suscitante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO,  pela  Procuradora

do  Trabalho  signatária,  vem  à  presença  de  Vossa  Excelência  para  informar   que

tomou ciência da decisão prolatada e aguarda a realização da audiência designada. Era

o que lhe competia oficiar no momento.

MACEIÓ, 07 de agosto de 2020

VIRGINIA DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA

PROCURADORA DO TRABALHO
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCESSO: DCG 0000220-47.2020.5.19.0000 

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL, 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS

ID do mandado: {VAL $idMandado} 

Destinatário: {VAL $nomeDestinatarioMandado}

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

Certifico e dou fé, considerando o disposto no ATO CONJUNTO TRT 19ª GP/CR Nº03

/2020, devolvo sem cumprimento, a notificação de ID 8644a7f, com audiência presencial 

designada para 17/08/2020, ficando no aguardo de novas determinações.

, 10 de agosto de 2020

MARIA DA SOLEDADE PACIFICO DANTAS
Oficial de Justiça Avaliador Federal

Acórdão  (0832929)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1439



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCESSO: DCG 0000220-47.2020.5.19.0000 

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL, 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS

ID do mandado: {VAL $idMandado} 

Destinatário: {VAL $nomeDestinatarioMandado}

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

Certifico e dou fé, considerando o disposto no ATO CONJUNTO TRT 19ª GP/CR Nº03

/2020, devolvo sem cumprimento, a notificação de ID 8644a7f, com audiência presencial 

designada para 17/08/2020, ficando no aguardo de novas determinações.

, 10 de agosto de 2020

MARIA DA SOLEDADE PACIFICO DANTAS
Oficial de Justiça Avaliador Federal
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 10/08/2020 15:10:47 - 
71f5b27

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO
EXPANSÃO DO CRETA - NÚCLEO 
TRIBUNAL PLENO
Relatora: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA
DCG 0000220-47.2020.5.19.0000
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE
AL E OUTROS (2)

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO PJe-JT/2020

DESTINATÁRIO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

RUA PROFESSOR LOURENCO PEIXOTO , 90, STELLA MARIS, JATIUCA, MACEIO/AL - CEP:

57035-640

ASSUNTO: INTIMAÇÃO

A Exma. Sra. Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da

19ª Região, Dra. Anne Inojosa, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA que o(a) Sr(a).

Oficial(a) de Justiça, a quem este MANDADO for distribuído, em seu cumprimento, dirija-se ao

endereço indicado no campo "DESTINATÁRIO" e NOTIFIQUE-O para comparecer à audiência

de conciliação, a ser realizada em ambiente eletrônico Telepresencial de julgamento, por

meio de Videoconferência pelo Cisco Webex Meetings, no dia 17 de agosto de 2020

(segunda-feira), às 14 horas, conforme despacho que segue em anexo.

A Sala de Audiência Telepresencial do Pleno está disponível no endereço

eletrônico: https://cnj.webex.com/meet/trt19-pleno.

As sessões  de   julgamento  telepresenciais  podem  ser   acompanhadas  por

pessoas não relacionadas às demandas, ressalvados os casos de segredo de justiça, mediante

solicitação  de  cadastro  prévio,  como "espectador"  solicitado  pelo   e-mail

secretaria_do_tribunal_pleno@trt19.jus.br o  que  não  lhe  permitirá  qualquer  interação  com os

participantes, mas lhe resguardará o acompanhamento do evento, conforme disposto no art. 4º,

§ 3º, do Ato Conjunto TRT 19.ª GP/CR N.º 03, de 30 de abril de 2020.

Todos os procedimentos para a realização da sessão telepresencial encontram-

se disciplinados no Ato Conjunto TRT 19.ª GP/CR N.º 03, de 30 de abril de 2020, bem como há
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recomendações e orientações disponibilizadas no site do Tribunal no link https://site.trt19.jus.br

/audienciasSessoesTelepresenciais

Outras informações na Secretaria da Turma pelos telefones: 82-2121-8260 ou 

pelo e-mail secretaria_do_tribunal_pleno@trt19.jus.br "

Prazo: da Lei.

Os documentos e o despacho do processo poderão ser acessados pelo site http://pje.trt19.jus.

br/documentos, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de 
documento

Chave de acesso**

Certidão de Oficial de Justiça Certidão
20081012320696100000003
6

13518

Certidão de Oficial de Justiça Certidão
20081012220805000000003
6

13498

Ciência de Decisão Manifestação
20080716402900000000003
6

12003

Petição Inicial DCG

0000220- 

47.2020.5.19.0000

Mandado
20080715092817900000003
6

11980

Mandado Mandado
20080715092812700000003
6

11979

Petição Inicial DCG

0000220- 

47.2020.5.19.0000

Mandado
20080715092812200000003
6

11978

Mandado Mandado
20080715092806700000003
6

11977

Mandado Mandado
20080715092802200000003
6

11976

Intimação Intimação
20080712172431700000003
6

11887

Intimação Intimação
20080712172435800000003
6
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11888

Despacho Despacho
20080711591887700000003
6

11815
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SOLICITAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Solicitação

de Habilitação

20080709395633800000003
6

11421

001 PROCURAÇÃO Procuração
20080709404656700000003
6

11422

REQUER HABILITAÇÃO
Solicitação

de Habilitação

20080623103106100000003
6

11196

Procuração Procuração
20080623120269100000003
6

11197

Despacho Despacho
20080610540074500000003
6

09544

Juntada de documentos Emenda à Inicial
20080607551488600000003
6

08219

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608164169800000003
6

08233

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608172080100000003
6

08234

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608175435800000003
6

08235

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608183960400000003
6

08344

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608191450700000003
6

08349

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608195190800000003
6

08350

Petição Inicial Petição Inicial
20080514284863200000003
6

07603

MACEIO/AL, 10 de agosto de 2020.
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CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA

Assessor
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 10/08/2020 15:10:48 - 
efead16

Poder Judiciário

Justiça do

Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Dissídio Coletivo de Greve
0000220-47.2020.5.19.0000

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 05/08/2020
Valor da causa: R$ 10.000,00

Partes:
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL
ADVOGADO: RICARDO COELHO DE BARROS
SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE
ALAGOAS
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA GOMES
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 10/08/2020 15:10:48 - 
efead16

Assinado eletronicamente por: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA - Juntado em: 07/08/2020 12:17:24 - 
fa71e4b

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

Gabinete da Presidência

DCG 0000220-47.2020.5.19.0000

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE 

AL, SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE 

ALAGOAS

DCG - 0000220-47.2020.5.19.0000

SUSCITANTE:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  -  PROCURADORIA

REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCURADORA: VIRGÍNIA DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA

SUSCITADO: SINDICATO   DOS  VIGILANTES   E  EMPREGADOS   EM

EMPRESAS  DE  SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTES  DE  VALORES  E  DOS

TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSO DE

FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES, EMPRESAS ORGÂNICAS SIMILARES E

SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO DE ALAGOAS

ADVOGADO: Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E

TRANSPORTE DE VALORES DE ALAGOAS

Decisão

Relatório

O Ministério  Público do Trabalho -  Procuradoria Regional  do Trabalho da 19ª

Região ajuíza Dissídio  Coletivo de Greve,  com pedido  de liminar,  em face do Sindicato  das

Empresas de Vigilância,  Segurança e Transporte de Valores de Alagoas e do Sindicato dos

Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância e Transportes de Valores e dos

Trabalhadores  em Serviço  de   Segurança,  Segurança  Pessoal,  Curso  de   Formação  e

Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e Seus Anexos e Afins do Estado de

Alagoas, ora Suscitados.

Informa que o Sindicato dos Vigilantes apresentou perante esse Egrégio Tribunal

Regional do Trabalho da 19ª Região pretensão de mediação pré-processual em dissídio coletivo

(PROAD 3073/2020) em face do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de

Alagoas - SINDESP/AL, tendo sido realizada audiência sob a Presidência do Desembargador
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João Leite, no dia 17 de abril, e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em

06.07 22 de julho de 2020, no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

Aduz que apesar de várias tentativas de se chegar a um consenso entre as

partes,  não  se obteve  um  bom  termo  no  sentido  de  se  ter  uma  solução extrajudicial,

particularmente quanto à cláusula atinente ao reajuste de 5% pleiteado pelo sindicato obreiro, o

que resultou na deflagração de movimento grevista em 04.08.2020.

Argumenta  que  a  presente  ação  é  o  instrumento  propício  para  seu  exame,

ressaltando  que  o  Ministério  Público  pugna  que  o  TRT  da  19ª  Região  exerça  seu  Poder

Normativo a fim de compelir a categoria patronal a implantar o reajuste de 4,48% no piso da

categoria, com base no INPC do período de janeiro/2019 a dezembro/2019, nos salários de seus

empregados,  reajuste  que deverá  retroceder  à   data-base  (janeiro/2020),  devendo  ser

determinado o pagamento das diferenças salariais até a data do julgamento do presente Dissídio

Coletivo.

Pleiteia  que  sejam  mantidas  em  plena  atividade  as  funções  necessárias  ao

funcionamento dos serviços de vigilância e transporte de valores, quantitativo de trabalhadores

num  percentual  mínimo,  que  sugere  de  70%  (setenta  por  cento),  e  que  não  se  realizem

manifestações ou atos que possam violar  ou constranger direitos fundamentais  de outrem,  a

exemplo da efetivação de piquetes que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores que queiram

exercer o direito de laborar.

Requer  a  concessão  de  tutela  de  urgência,  uma vez  que  há  elementos  que

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, requer que seja determinado, via competente mandado endereçado ao Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores, o Senhor José Cicero Ferreira, sob pena de multa diária de R$

5.000,00 (cinco mil  reais), por  ocorrência contrária à ordem judicial,  além da configuração do

crime de desobediência, sem prejuízo de outras cominações e indenizações,

O Sindicato  dos  Vigilantes  e   Empregados  em  Empresas  de   Segurança,

Vigilância e Transportes de Valores e dos Trabalhadores em Serviço de Segurança, Segurança

Pessoal, Curso de Formação e Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e

Seus Anexos e Afins do Estado de Alagoas pleiteia (ID 9c6c3df) por intermédio de seu advogado

– Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661), e a juntada da procuração e a sua habilitação.

É o Relatório.

Decido.

Defiro a habilitação do advogado Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

e a juntada de procuração para que produza os efeitos jurídicos.
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Há  evidências  da  probabilidade  do  direito  alegado  pelo  Mistério  Público  do

Trabalho e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que a não

prestação dos  serviços  de  vigilância  e  de  transporte  de  valores  por  certo  causará  prejuízos

irreparáveis à população em geral.

Diante do exposto, concedo a tutela de urgência requerida nos termos do art. 300

do Código de Processo Civil e determino que devam ser mantidas as atividades nos serviços de

vigilância  e  transporte  de  valores  de  70%  (setenta  por  cento),  e  que  o  Sindicato  dos

Trabalhadores se abstenha de realizar manifestações ou atos que violem, constranjam direitos

fundamentais, tais, como por exemplo, “piquetes” que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores

que queiram exercer o direito de laborar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais),  por  não cumprimento da presente decisão,  sem prejuízo de  responder  pelo crime de

desobediência e de outros nas esferas cíveis e criminais.

Designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 17 de agosto de 2020

(segunda-feira) às 14h.

Na  referida  audiência  serão  facultados  aos  Sindicatos  apresentarem  suas

propostas, assim como as que foram motivo de impasse que resultaram na deflagração da greve.

Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Suscitante e aos Suscitados por oficial

de justiça.

MACEIO/AL, 07 de agosto de 2020.

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA

Desembargador Federal do Trabalho

Assinado eletronicamente por: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA - Juntado em: 07/08/2020 12:17:24 - fa71e4b 
https://pje.trt19.jus.br/pjekz/validacao/20080711591887700000003611815?instancia=2
Número do processo: 0000220-47.2020.5.19.0000
Número do documento: 20080711591887700000003611815
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 10/08/2020 15:10:48 - 
f269370

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO
EXPANSÃO DO CRETA - NÚCLEO 
TRIBUNAL PLENO
Relatora: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA
DCG 0000220-47.2020.5.19.0000
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE
AL E OUTROS (2)

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO PJe-JT/2020

DESTINATÁRIO:  SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E  EMPREGADOS  EM  EMPRESAS  DE

SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES E DOS TRABALHADORES EM

SERVIÇO  DE  SEGURANÇA.  SEGURANÇA  PESSOAL,  CURSO  DE  FORMAÇÃO  E

ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES, EMPRESAS ORGÂNICAS SIMILARES E SEUS ANEXO

SE AFINS DO ESTADO DE ALAGOAS

RUA GENERAL HERMES , 1698, BOM PARTO, MACEIO/AL - CEP: 57017-201

ASSUNTO: INTIMAÇÃO

A Exma. Sra. Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª

Região, Dra. Anne Inojosa, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA que o(a) Sr(a). Oficial

(a) de  Justiça,  a  quem  este  MANDADO  for  distribuído,  em seu  cumprimento,  dirija-se  ao

endereço indicado no campo "DESTINATÁRIO" e NOTIFIQUE-O para comparecer à audiência

de conciliação, a ser realizada em ambiente eletrônico Telepresencial de julgamento, por

meio  de  Videoconferência  pelo  Cisco  Webex  Meetings,  no  dia  17  de  agosto  de 2020

(segunda-feira), às 14 horas, conforme despacho que segue em anexo:

A Sala de Audiência Telepresencial do Pleno está disponível no endereço

eletrônico: https://cnj.webex.com/meet/trt19-pleno.

As sessões  de   julgamento  telepresenciais  podem  ser   acompanhadas  por

pessoas não relacionadas às demandas, ressalvados os casos de segredo de justiça, mediante

solicitação  de  cadastro  prévio,  como "espectador"  solicitado  pelo   e-mail

secretaria_do_tribunal_pleno@trt19.jus.br o  que  não  lhe  permitirá  qualquer  interação  com os

participantes, mas lhe resguardará o acompanhamento do evento, conforme disposto no art. 4º,

§ 3º, do Ato Conjunto TRT 19.ª GP/CR N.º 03, de 30 de abril de 2020.
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Todos os procedimentos para a realização da sessão telepresencial encontram-

se disciplinados no Ato Conjunto TRT 19.ª GP/CR N.º 03, de 30 de abril de 2020, bem como há

recomendações e orientações disponibilizadas no site do Tribunal no link https://site.trt19.jus.br

/audienciasSessoesTelepresenciais

Outras informações na Secretaria da Turma pelos telefones: 82-2121-8260 ou

pelo e-mail secretaria_do_tribunal_pleno@trt19.jus.br "

Prazo: da Lei.

Os documentos e o despacho do processo poderão ser acessados pelo site http://pje.trt19.jus.

br/documentos, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de 
documento

Chave de acesso**

Certidão de Oficial de Justiça Certidão
20081012320696100000003
6

13518

Certidão de Oficial de Justiça Certidão
20081012220805000000003
6

13498

Ciência de Decisão Manifestação
20080716402900000000003
6

12003

Petição Inicial DCG

0000220- 

47.2020.5.19.0000

Mandado
20080715092817900000003
6

11980

Mandado Mandado
20080715092812700000003
6

11979

Petição Inicial DCG

0000220- 

47.2020.5.19.0000

Mandado
20080715092812200000003
6

11978

Mandado Mandado
20080715092806700000003
6

11977

Mandado Mandado
20080715092802200000003
6

11976

Intimação Intimação
20080712172431700000003
6

11887
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Intimação Intimação
20080712172435800000003
6

11888
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Despacho Despacho 20080711591887700000003
6

11815

SOLICITAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Solicitação

de Habilitação

20080709395633800000003
6

11421

001 PROCURAÇÃO Procuração
20080709404656700000003
6

11422

REQUER HABILITAÇÃO
Solicitação

de Habilitação

20080623103106100000003
6

11196

Procuração Procuração
20080623120269100000003
6

11197

Despacho Despacho
20080610540074500000003
6

09544

Juntada de documentos Emenda à Inicial
20080607551488600000003
6

08219

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608164169800000003
6

08233

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608172080100000003
6

08234

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608175435800000003
6

08235

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608183960400000003
6

08344

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608191450700000003
6

08349

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608195190800000003
6

08350

Petição Inicial Petição Inicial
20080514284863200000003
6

07603
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MACEIO/AL, 10 de agosto de 2020.
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CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA

Assessor
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Poder Judiciário

Justiça do

Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Dissídio Coletivo de Greve
0000220-47.2020.5.19.0000

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 05/08/2020
Valor da causa: R$ 10.000,00

Partes:
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL
ADVOGADO: RICARDO COELHO DE BARROS
SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE
ALAGOAS
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA GOMES

Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 10/08/2020 15:10:48 - fcdcfbc
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 10/08/2020 15:10:48 - 
fcdcfbc

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA DE ARAUJO GONCALVES FERREIRA - 05/08/2020 14:34:17 - c96a1c7 
https://pje.trt19.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20080514284863200000003607603 
Número do processo: 0000220-47.2020.5.19.0000
Número do documento: 20080514284863200000003607603

EXCELENTÍSSIMA  SENHORA  DESEMBARGADORA  PRESIDENTE  DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - Procuradoria Regional do Trabalho
da 19ª Região, com endereço na Rua Professor Lourenço Peixoto, 90, Stela Maris, CEP
57.035-640,  por sua  Procuradora  do Trabalho adiante assinada,  vem, respeitosamente,
perante V. Exª, com fundamento no vigente art. 114, §3º, da Constituição da República, e
nos arts. 678, I, "a", e 679, da Consolidação das Leis do Trabalho, requerer a instauração
de

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE EM ATIVIDADE ESSENCIAL 
(COM PEDIDO DE LIMINAR)

em  face  do  SINDICATO  DAS  EMPRESAS  DE  VIGILÂNCIA,  SEGURANÇA  E
TRANSPORTE  DE  VALORES  DE  ALAGOAS,  CNPJ  nº  12.516.464/0001-34, com
endereço na Praça Palmares, nº 36, Sala 106, Centro, Maceió - AL CEP 57020-150 e do
SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E  EMPREGADOS  EM  EMPRESAS  DE
SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTES  DE  VALORES  E  DOS
TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE  SEGURANÇA.  SEGURANÇA  PESSOAL,
CURSO  DE  FORMAÇÃO  E  ESPECIALIZAÇÃO  DE  VIGILANTES,  EMPRESAS
ORGÂNIVCAS  SIMILARES  E   SEUS   ANEXOS E   AFINS   DO   ESTADO  DE
ALAGOAS,  entidade  sindical  inscrita  no  CNPJ  11.918.117/0001-75,  sediada  na  Rua
General Hermes, 371, Bom Parto, Maceió - AL, CEP 57.017-200, pelos seguintes motivos
de fato e de direito:

1. DA  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA,  DA  LEGITIMIDADE  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E DO CABIMENTO DO DISSIDIO
COLETIVO DE GREVE.
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A Constituição Federal, em seu art. 114, II, e §3º, dispõe que "Compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar:...II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;...
§3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse
público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à
Justiça do Trabalho decidir o conflito". (destacado).

Por sua vez, o Ministério Público do Trabalho atua dentro de suas funções 
institucionais, como órgão agente da defesa do interesse público, ameaçado ou lesado por
greve em atividades essenciais, conforme previsto nos arts. 127, "caput", e 129, II, da
Carta  Federal  de  1988:  "Art.  127.  O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.(...), Art. 129(...
) II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a  sua
garantia". (destacado).

O art. 83, inciso VIII, da Lei Complementar 75/93 também disciplina a questão 
tratada  nos  presentes  autos: "Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o
exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: VIII -
instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse 
público assim o exigir". (destacado).

Oportuno ressaltar  que as atividades  de  segurança  pública e  privada,  incluídas a
vigilância,  a  guarda  e  a  custódia  de  presos,  bem como a  produção  e  distribuição  de
numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro
Nacional  e  do  Sistema  de  Pagamentos  Brasileiro  restaram  previstas  como atividades
essenciais, no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamentou a Lei
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, in verbis: "Art. 3º As medidas previstas na Lei nº
13.979, de
2020,  deverão  resguardar  o  exercício  e  o  funcionamentodos  serviços  públicos  e
atividades essenciais  a  que se  refere  o  § 1º.  §  1º  São serviços  públicos  e  atividades
essenciais  aqueles  indispensáveis  ao  atendimento  das  necessidades  inadiáveis  da
comunidade, assim considerados aqueles que,  se não atendidos,  colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (...)III - atividades de
segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;(...);
XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil.

Diante da paralisação de serviços essenciais, em defesa da ordem jurídica e do 
interesse público, vem o Ministério Público propor o presente Dissidio Coletivo de Greve.

2. DOS FATOS.
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Inicialmente,  ressalvamos  que  o  direito  de  greve  possui  guarida  constitucional,
sendo legítimo e legal seu exercício pelos trabalhadores, limitado esse direito apenas pelo
interesse público.

O SINDICATO DOS VIGILANTES DO ESTADO DE ALAGOAS apresentou,
perante  esse  Egrégio  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  19ª  Região,  PEDIDO  DE
MEDIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DISSÍDIO COLETIVO (PROAD 3073/2020), em face
do SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS -
SINDESP/AL, havendo sido realizada audiência sob a Presidência do Desembargador João Leite, no dia
17 de abril, e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em 06.07 22 de julho de 2020,
no âmbito do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Apesar de tantas tentativas de se chegar  a um consenso entre as  partes,  não se
chegou a um bom termo no sentido de se ter uma solução extrajudicial, particularmente
quanto  à  cláusula  atinente  ao  reajuste  de  5% pleiteado pelo  sindicato  obreiro,  o  que
resultou na deflagração de movimento grevista na data de ontem, 04.08.2020.

3. DO DIREITO.

A Carta Constitucional de 1988, no art. 9º, assegura "o direito de greve, competindo
aos trabalhadores decidir  sobre a  oportunidade de exercê-lo e  sobre  os interesses que
devam por meio dele defender".

No entanto, não reconheceu tal direito em caráter absoluto, impondo limites quando
se cogitar de serviços ou atividades essenciais e prevendo penalização para os abusos
cometidos,  conforme  disposições  dos  parágrafos  1º  e  2º,  do  mencionado  dispositivo
constitucional.

A propósito, conforme registro de Raimundo Simão de MELO ("Dissídio Coletivo
de Trabalho", São Paulo: LTr, 2002, p.  127 e ss.),  "a greve nos serviços e atividades
essenciais deixou de ser proibida, não adquirindo, porém, foros de direito absoluto, de
sorte que deve ser exercido sem prejuízo das outras garantias reconhecidas às pessoas,
cuidando o legislador ordinário de disciplinar tais atividades limitativas".
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Nesse  contexto,  para  proteger  esses  outros  direitos,  o  novel  art.  114,  §3º,  da
Constituição  da  República,  deu  relevo  ao  interesse  público  contido  nos  serviços  e
atividades  essenciais,  prevendo,  expressamente,  o  dissídio  coletivo  de  greve  em  tais
atividades ou serviços, atribuindo ao MPT, ora suscitante, a atribuição de ajuizá-lo e, à
Justiça do Trabalho, a competência para decidi-lo.

A Lei 7.783, de 28 junho de 1989, conhecida como a "Lei de Greve", diz no próprio
conceito desse direito, que ele deve ser pacífico e voltado contra o empregador (art. 2º).

Por sua vez, o art. 6º, §1º, da mesma Lei, estabelece que, "em nenhuma hipótese, os
meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos
e garantias fundamentais de outrem".

Ressalta-se que os serviços e atividades essenciais devem ser garantidos, no curso
da greve, por trabalhadores e empregadores, nos termos do art. 11 da Lei nº 7.783/1989,
de  sorte  a  não  cessar  a  prestação  dos  serviços  indispensáveis  ao  atendimento  das
necessidades inadiáveis da comunidade.

Por outro lado, é cediço na doutrina que, no bojo de Dissídio Coletivo de Greve,
pode o Ministério Público do Trabalho apresentar os pleitos de natureza econômica da
categoria obreira, de modo que o dissídio de greve passa a ter natureza jurídica de dissídio
coletivo misto, conforme assevera o ilustre doutrinador Raimundo Simão de Melo, na
obra acima citada, p. 65, verbis:

"Ao instaurar um dissídio coletivo de greve, pode também o MPT requerer ao
Tribunal  competente  que  aprecie  as  reivindicações  que  motivaram  a  deflagração  do
movimento, desde que tenha conhecimento das mesmas. Também ao ingressar no polo
processual,  pode  o  sindicato  profissional  apresentar  suas  reivindicações,  inclusive
suplementando aquelas que foram elencadas pelo MPT, porque o dissídio coletivo é uma
ação de natureza dúplice em que a reconvenção não tem cabimento, como veremos mais à
frente."

Conforme constatamos no decorrer das tentativas de negociação que antecederam o
movimento paredista, as partes envolvidas não conseguiram chegar a um acordo pela via
negocial, recrudescendo o movimento, com prejuízos para a população.
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Considerando que a solução do movimento grevista passa necessariamente pela
apreciação do pleito de reajuste salarial, entende o Parquet que a presente ação é o
instrumento propício para seu exame, ressaltando que o Ministério Público pugna que essa
Egrégia Corte exerça seu Poder Normativo para compelir a categoria patronal a implantar
o reajuste de 4,48% no piso da categoria, com base no INPC do período de janeiro/2019 a
dezembro/2019, nos salários de seus empregados, reajuste que deverá retroceder à  data-
base (janeiro/2020), devendo ser determinado o pagamento das diferenças salarias até a
data do julgamento do presente Dissídio Coletivo.

Ressalta-se  ainda que,  ao ingressar  no  processo,  o  sindicato profissional  poderá
apresentar suas reivindicações, inclusive suplementando aquelas que foram elencadas pelo
MPT, porque o dissídio coletivo é uma ação de natureza dúplice em que a reconvenção
não tem cabimento, conforme lição do doutrinador Raimundo Simão de MELO, em obra
multicitada na presente petição.

Esse autor, na mesma obra, também lembra as lições do Ministro Almir Pazzianotto
Pinto, no sentido de que: "Não faria sentido que a Justiça do Trabalho ficasse reduzida ao
exame da abusividade ou não abusividade das greves e impedida de se manifestar sobre
as reivindicações formuladas pelos trabalhadores grevistas, a teor do que determinam os
arts. 9º e 114 da Constituição e 8º da Lei 7.783, de 1989."

Por  seu  turno,  a  Lei  nº  7.783/89  (Lei  de  Greve)  dispõe:  "Art.  8º  A  Justiça  do
Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho,
decidirá  sobre  a  procedência,  total  ou  parcial,  ou improcedência  das  reivindicações,
cumprindo ao Tribunal publicar de imediato, o competente acórdão"(destacado).

4. DOS PEDIDOS.

A legislação nacional,  notadamente o Novo Código de Processo Civil,  art.  300,
prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência, quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do
processo.

Na hipótese dos autos, os interesses defendidos são da coletividade, com vistas à
garantia  da  continuidade  dos  serviços  essenciais  prestados  pelos  trabalhadores  da
categoria da vigilância e transporte de valores.
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A proteção do interesse público, por si  só,  demanda o provimento cautelar,  nos
moldes requeridos,  tendo em vista que a sociedade não pode ser privada dos serviços
essenciais prestados pelos mencionados trabalhadores.

Para compatibilizar  o  exercício  do  direito  de greve com a prestação  de serviço
essencial à sociedade, as partes deverão observar um percentual mínimo de trabalhadores
que deverão permanecer em atividade,  sugerindo esse órgão ministerial que seja 70%
(setenta por cento) dos trabalhadores da categoria representada pelo sindicato obreiro ora
suscitado.

Diante do exposto, o Ministério Público do Trabalho suscitante requer a V. Exª:

4.1. LIMINARMENTE:

4.1.1. Em  face  do  SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E  EMPREGADOS  EM
EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES E
DOS  TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE  SEGURANÇA.  SEGURANÇA
PESSOAL,  CURSO  DE  FORMAÇÃO  E  ESPECIALIZAÇÃO  DE  VIGILANTES,
EMPRESAS ORGÂNIVCAS SIMILARES E SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO
DE  ALAGOAS,  seja  determinado,  via  competente  mandado  endereçado  ao  seu
Presidente,  Sr.  JOSÉ CICERO FERREIRA, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por ocorrência contrária à ordem judicial, além da configuração do crime
de desobediência e sem prejuízo de outras cominações e indenizações, que:

a) Mantenha em plena atividade,  nas funções necessárias  ao funcionamento dos
serviços  de  vigilância  e  transporte  de  valores,  quantitativo  de  trabalhadores  num
percentual mínimo, que se sugere ao MM Juízo, de 70% (setenta por cento);

b) Não realize manifestações ou atos que possam violar ou constranger direitos
fundamentais  de  outrem,  a  exemplo  da  efetivação  de  piquetes  que  impeçam  o  livre
trânsito dos trabalhadores que queiram exercer o direito de trabalhar.

5. DOS REQUERIMENTOS.
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O Ministério Público do Trabalho requer que:

a) Seja designada, em caráter de urgência, audiência para tentativa de acordo entre
os sindicatos suscitados;

b) Os sindicatos suscitados sejam instados a apresentarem suas propostas sociais e
econômicas,  especialmente  as  que  foram  motivo  de  impasse  que  resultaram  na
deflagração da greve, para que o egrégio Tribunal decida o conflito, conforme dispõe o §
3º do art. 114 da Constituição Federal;

c) A  citação  dos  suscitados  nos  endereços  indicados  no  preâmbulo,  para
apresentação de defesa na audiência que for designada e acompanhamento do dissídio
coletivo  até  final  decisão,  bem  como  a  sua  condenação  ao  pagamento  das  custas
processuais, nos termos do art. 789, §4º, da CLT.

Termos em que pede deferimento.

Maceió, 05 de agosto de 2020

VIRGÍNIA DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA

Procuradora do Trabalho

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA DE ARAUJO GONCALVES FERREIRA - 05/08/2020 14:34:17 - c96a1c7 
https://pje.trt19.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20080514284863200000003607603 Número 
do processo: 0000220-47.2020.5.19.0000
Número do documento: 20080514284863200000003607603
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 10/08/2020 15:10:48 - 
00858a0

Poder Judiciário

Justiça do

Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Dissídio Coletivo de Greve
0000220-47.2020.5.19.0000

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 05/08/2020
Valor da causa: R$ 10.000,00

Partes:
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL
ADVOGADO: RICARDO COELHO DE BARROS
SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE
ALAGOAS
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA GOMES
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 10/08/2020 15:10:48 - 
00858a0

Assinado eletronicamente por: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA - Juntado em: 07/08/2020 12:17:24 - 
fa71e4b

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

Gabinete da Presidência

DCG 0000220-47.2020.5.19.0000

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE 

AL, SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE 

ALAGOAS

DCG - 0000220-47.2020.5.19.0000

SUSCITANTE:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  -  PROCURADORIA

REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCURADORA: VIRGÍNIA DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA

SUSCITADO: SINDICATO   DOS  VIGILANTES   E  EMPREGADOS   EM

EMPRESAS  DE  SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTES  DE  VALORES  E  DOS

TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSO DE

FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES, EMPRESAS ORGÂNICAS SIMILARES E

SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO DE ALAGOAS

ADVOGADO: Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E

TRANSPORTE DE VALORES DE ALAGOAS

Decisão

Relatório

O Ministério  Público do Trabalho -  Procuradoria Regional  do Trabalho da 19ª

Região ajuíza Dissídio  Coletivo de Greve,  com pedido  de liminar,  em face do Sindicato  das

Empresas de Vigilância,  Segurança e Transporte de Valores de Alagoas e do Sindicato dos

Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância e Transportes de Valores e dos

Trabalhadores  em Serviço  de   Segurança,  Segurança  Pessoal,  Curso  de   Formação  e

Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e Seus Anexos e Afins do Estado de

Alagoas, ora Suscitados.

Informa que o Sindicato dos Vigilantes apresentou perante esse Egrégio Tribunal

Regional do Trabalho da 19ª Região pretensão de mediação pré-processual em dissídio coletivo

(PROAD 3073/2020) em face do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de

Alagoas - SINDESP/AL, tendo sido realizada audiência sob a Presidência do Desembargador
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João Leite, no dia 17 de abril, e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em

06.07 22 de julho de 2020, no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

Aduz que apesar de várias tentativas de se chegar a um consenso entre as

partes,  não  se obteve  um  bom  termo  no  sentido  de  se  ter  uma  solução extrajudicial,

particularmente quanto à cláusula atinente ao reajuste de 5% pleiteado pelo sindicato obreiro, o

que resultou na deflagração de movimento grevista em 04.08.2020.

Argumenta  que  a  presente  ação  é  o  instrumento  propício  para  seu  exame,

ressaltando  que  o  Ministério  Público  pugna  que  o  TRT  da  19ª  Região  exerça  seu  Poder

Normativo a fim de compelir a categoria patronal a implantar o reajuste de 4,48% no piso da

categoria, com base no INPC do período de janeiro/2019 a dezembro/2019, nos salários de seus

empregados,  reajuste  que deverá  retroceder  à   data-base  (janeiro/2020),  devendo  ser

determinado o pagamento das diferenças salariais até a data do julgamento do presente Dissídio

Coletivo.

Pleiteia  que  sejam  mantidas  em  plena  atividade  as  funções  necessárias  ao

funcionamento dos serviços de vigilância e transporte de valores, quantitativo de trabalhadores

num  percentual  mínimo,  que  sugere  de  70%  (setenta  por  cento),  e  que  não  se  realizem

manifestações ou atos que possam violar  ou constranger direitos fundamentais  de outrem,  a

exemplo da efetivação de piquetes que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores que queiram

exercer o direito de laborar.

Requer  a  concessão  de  tutela  de  urgência,  uma vez  que  há  elementos  que

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, requer que seja determinado, via competente mandado endereçado ao Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores, o Senhor José Cicero Ferreira, sob pena de multa diária de R$

5.000,00 (cinco mil  reais), por  ocorrência contrária à ordem judicial,  além da configuração do

crime de desobediência, sem prejuízo de outras cominações e indenizações,

O Sindicato  dos  Vigilantes  e   Empregados  em  Empresas  de   Segurança,

Vigilância e Transportes de Valores e dos Trabalhadores em Serviço de Segurança, Segurança

Pessoal, Curso de Formação e Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e

Seus Anexos e Afins do Estado de Alagoas pleiteia (ID 9c6c3df) por intermédio de seu advogado

– Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661), e a juntada da procuração e a sua habilitação.

É o Relatório.

Decido.

Defiro a habilitação do advogado Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

e a juntada de procuração para que produza os efeitos jurídicos.
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Há  evidências  da  probabilidade  do  direito  alegado  pelo  Mistério  Público  do

Trabalho e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que a não

prestação dos  serviços  de  vigilância  e  de  transporte  de  valores  por  certo  causará  prejuízos

irreparáveis à população em geral.

Diante do exposto, concedo a tutela de urgência requerida nos termos do art. 300

do Código de Processo Civil e determino que devam ser mantidas as atividades nos serviços de

vigilância  e  transporte  de  valores  de  70%  (setenta  por  cento),  e  que  o  Sindicato  dos

Trabalhadores se abstenha de realizar manifestações ou atos que violem, constranjam direitos

fundamentais, tais, como por exemplo, “piquetes” que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores

que queiram exercer o direito de laborar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais),  por  não cumprimento da presente decisão,  sem prejuízo de  responder  pelo crime de

desobediência e de outros nas esferas cíveis e criminais.

Designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 17 de agosto de 2020

(segunda-feira) às 14h.

Na  referida  audiência  serão  facultados  aos  Sindicatos  apresentarem  suas

propostas, assim como as que foram motivo de impasse que resultaram na deflagração da greve.

Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Suscitante e aos Suscitados por oficial

de justiça.

MACEIO/AL, 07 de agosto de 2020.

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA

Desembargador Federal do Trabalho

Assinado eletronicamente por: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA - Juntado em: 07/08/2020 12:17:24 - fa71e4b 
https://pje.trt19.jus.br/pjekz/validacao/20080711591887700000003611815?instancia=2
Número do processo: 0000220-47.2020.5.19.0000
Número do documento: 20080711591887700000003611815
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 10/08/2020 15:10:48 - 
3b13d27

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO
EXPANSÃO DO CRETA - NÚCLEO 
TRIBUNAL PLENO
Relatora: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA
DCG 0000220-47.2020.5.19.0000
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE
AL E OUTROS (2)

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO PJe-JT/2020

DESTINATÁRIO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE

ALAGOAS

PRACA DOS PALMARES , 36, SALA 106, CENTRO, MACEIO/AL - CEP: 57020-150

ASSUNTO: INTIMAÇÃO

A Exma. Sra. Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª

Região, Dra. Anne Inojosa, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA que o(a) Sr(a). Oficial

(a) de Justiça, a quem este MANDADO for distribuído, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço

indicado  no  campo  "DESTINATÁRIO"  e  NOTIFIQUE-O  para  comparecer  à  audiência  de

conciliação,  a  ser  realizada em ambiente eletrônico  Telepresencial  de  julgamento,  por

meio  de  Videoconferência  pelo  Cisco Webex  Meetings,  no dia  17  de  agosto  de 2020

(segunda-feira), às 14 horas, conforme despacho que segue em anexo.

A Sala de Audiência Telepresencial do Pleno está disponível no endereço

eletrônico: https://cnj.webex.com/meet/trt19-pleno.

As sessões  de   julgamento  telepresenciais  podem  ser   acompanhadas  por

pessoas não relacionadas às demandas, ressalvados os casos de segredo de justiça, mediante

solicitação  de  cadastro  prévio,  como "espectador"  solicitado  pelo   e-mail

secretaria_do_tribunal_pleno@trt19.jus.br o  que  não  lhe  permitirá  qualquer  interação  com os

participantes, mas lhe resguardará o acompanhamento do evento, conforme disposto no art. 4º,

§ 3º, do Ato Conjunto TRT 19.ª GP/CR N.º 03, de 30 de abril de 2020.

Todos os procedimentos para a realização da sessão telepresencial encontram-

se disciplinados no Ato Conjunto TRT 19.ª GP/CR N.º 03, de 30 de abril de 2020, bem como há
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recomendações e orientações disponibilizadas no site do Tribunal no link https://site.trt19.jus.br

/audienciasSessoesTelepresenciais.

Outras informações na Secretaria da Turma pelos telefones: 82-2121-8260 ou 

pelo e-mail secretaria_do_tribunal_pleno@trt19.jus.br.

Prazo: da Lei.

Os documentos e o despacho do processo poderão ser acessados pelo site http://pje.trt19.jus.

br/documentos, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de 
documento

Chave de acesso**

Certidão de Oficial de Justiça Certidão
20081012320696100000003
6

13518

Certidão de Oficial de Justiça Certidão
20081012220805000000003
6

13498

Ciência de Decisão Manifestação
20080716402900000000003
6

12003

Petição Inicial DCG

0000220- 

47.2020.5.19.0000

Mandado
20080715092817900000003
6

11980

Mandado Mandado
20080715092812700000003
6

11979

Petição Inicial DCG

0000220- 

47.2020.5.19.0000

Mandado
20080715092812200000003
6

11978

Mandado Mandado
20080715092806700000003
6

11977

Mandado Mandado
20080715092802200000003
6

11976

Intimação Intimação
20080712172431700000003
6

11887

Intimação Intimação
20080712172435800000003
6
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11888

Despacho Despacho
20080711591887700000003
6

11815
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SOLICITAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Solicitação

de Habilitação

20080709395633800000003
6

11421

001 PROCURAÇÃO Procuração
20080709404656700000003
6

11422

REQUER HABILITAÇÃO
Solicitação

de Habilitação

20080623103106100000003
6

11196

Procuração Procuração
20080623120269100000003
6

11197

Despacho Despacho
20080610540074500000003
6

09544

Juntada de documentos Emenda à Inicial
20080607551488600000003
6

08219

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608164169800000003
6

08233

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608172080100000003
6

08234

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608175435800000003
6

08235

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608183960400000003
6

08344

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608191450700000003
6

08349

ATA DE AUDIÊNCIA Documento Diverso
20080608195190800000003
6

08350

Petição Inicial Petição Inicial
20080514284863200000003
6

07603

MACEIO/AL, 10 de agosto de 2020.
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CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA

Assessor
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 10/08/2020 15:10:48 - 
7720026

Poder Judiciário

Justiça do

Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Dissídio Coletivo de Greve
0000220-47.2020.5.19.0000

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 05/08/2020
Valor da causa: R$ 10.000,00

Partes:
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL
ADVOGADO: RICARDO COELHO DE BARROS
SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE
ALAGOAS
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA GOMES
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 10/08/2020 15:10:48 - 
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

Gabinete da Presidência

DCG 0000220-47.2020.5.19.0000

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE 

AL, SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE 

ALAGOAS

DCG - 0000220-47.2020.5.19.0000

SUSCITANTE:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  -  PROCURADORIA

REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCURADORA: VIRGÍNIA DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA

SUSCITADO: SINDICATO   DOS  VIGILANTES   E  EMPREGADOS   EM

EMPRESAS  DE  SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTES  DE  VALORES  E  DOS

TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSO DE

FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES, EMPRESAS ORGÂNICAS SIMILARES E

SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO DE ALAGOAS

ADVOGADO: Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E

TRANSPORTE DE VALORES DE ALAGOAS

Decisão

Relatório

O Ministério  Público do Trabalho -  Procuradoria Regional  do Trabalho da 19ª

Região ajuíza Dissídio  Coletivo de Greve,  com pedido  de liminar,  em face do Sindicato  das

Empresas de Vigilância,  Segurança e Transporte de Valores de Alagoas e do Sindicato dos

Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância e Transportes de Valores e dos

Trabalhadores  em Serviço  de   Segurança,  Segurança  Pessoal,  Curso  de   Formação  e

Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e Seus Anexos e Afins do Estado de

Alagoas, ora Suscitados.

Informa que o Sindicato dos Vigilantes apresentou perante esse Egrégio Tribunal

Regional do Trabalho da 19ª Região pretensão de mediação pré-processual em dissídio coletivo

(PROAD 3073/2020) em face do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de

Alagoas - SINDESP/AL, tendo sido realizada audiência sob a Presidência do Desembargador
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João Leite, no dia 17 de abril, e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em

6.7 22 de julho de 2020, no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

Aduz que apesar de várias tentativas de se chegar a um consenso entre as

partes,  não  se obteve  um  bom  termo  no  sentido  de  se  ter  uma  solução extrajudicial,

particularmente quanto à cláusula atinente ao reajuste de 5% pleiteado pelo sindicato obreiro, o

que resultou na deflagração de movimento grevista em 04.08.2020.

Argumenta  que  a  presente  ação  é  o  instrumento  propício  para  seu  exame,

ressaltando  que  o  Ministério  Público  pugna  que  o  TRT  da  19ª  Região  exerça  seu  Poder

Normativo a fim de compelir a categoria patronal a implantar o reajuste de 4,48% no piso da

categoria, com base no INPC do período de janeiro/2019 a dezembro/2019, nos salários de seus

empregados,  reajuste  que deverá  retroceder  à   data-base  (janeiro/2020),  devendo  ser

determinado o pagamento das diferenças salariais até a data do julgamento do presente Dissídio

Coletivo.

Pleiteia  que  sejam  mantidas  em  plena  atividade  as  funções  necessárias  ao

funcionamento dos serviços de vigilância e transporte de valores, quantitativo de trabalhadores

num  percentual  mínimo,  que  sugere  de  70%  (setenta  por  cento),  e  que  não  se  realizem

manifestações ou atos que possam violar  ou constranger direitos fundamentais  de outrem,  a

exemplo da efetivação de piquetes que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores que queiram

exercer o direito de laborar.

Requer  a  concessão  de  tutela  de  urgência,  uma vez  que  há  elementos  que

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, requer que seja determinado, via competente mandado endereçado ao Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores, o Senhor José Cicero Ferreira, sob pena de multa diária de R$

5.000,00 (cinco mil  reais), por  ocorrência contrária à ordem judicial,  além da configuração do

crime de desobediência, sem prejuízo de outras cominações e indenizações,

O Sindicato  dos  Vigilantes  e   Empregados  em  Empresas  de   Segurança,

Vigilância e Transportes de Valores e dos Trabalhadores em Serviço de Segurança, Segurança

Pessoal, Curso de Formação e Especialização de Vigilantes, Empresas Orgânicas Similares e

Seus Anexos e Afins do Estado de Alagoas pleiteia (ID 9c6c3df) por intermédio de seu advogado

– Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661), e a juntada da procuração e a sua habilitação.

É o Relatório.

Decido.

Defiro a habilitação do advogado Ricardo Coelho de Barros (OAB – AL n.º 2.661)

e a juntada de procuração para que produza os efeitos jurídicos.
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Há  evidências  da  probabilidade  do  direito  alegado  pelo  Mistério  Público  do

Trabalho e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que a não

prestação dos  serviços  de  vigilância  e  de  transporte  de  valores  por  certo  causará  prejuízos

irreparáveis à população em geral.

Diante do exposto, concedo a tutela de urgência requerida nos termos do art. 300

do Código de Processo Civil e determino que devam ser mantidas as atividades nos serviços de

vigilância  e  transporte  de  valores  de  70%  (setenta  por  cento),  e  que  o  Sindicato  dos

Trabalhadores se abstenha de realizar manifestações ou atos que violem, constranjam direitos

fundamentais, tais, como por exemplo, “piquetes” que impeçam o livre trânsito dos trabalhadores

que queiram exercer o direito de laborar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais),  por  não cumprimento da presente decisão,  sem prejuízo de  responder  pelo crime de

desobediência e de outros nas esferas cíveis e criminais.

Designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 17 de agosto de 2020

(segunda-feira) às 14h.

Na  referida  audiência  serão  facultados  aos  Sindicatos  apresentarem  suas

propostas, assim como as que foram motivo de impasse que resultaram na deflagração da greve.

Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Suscitante e aos Suscitados por oficial

de justiça.

MACEIO/AL, 07 de agosto de 2020.

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA

Desembargador Federal do Trabalho

Assinado eletronicamente por: ANNE HELENA FISCHER INOJOSA - Juntado em: 07/08/2020 12:17:24 - fa71e4b 
https://pje.trt19.jus.br/pjekz/validacao/20080711591887700000003611815?instancia=2
Número do processo: 0000220-47.2020.5.19.0000
Número do documento: 20080711591887700000003611815
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Poder Judiciário

Justiça do

Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Dissídio Coletivo de Greve
0000220-47.2020.5.19.0000

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 05/08/2020
Valor da causa: R$ 10.000,00

Partes:
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL
ADVOGADO: RICARDO COELHO DE BARROS
SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE
ALAGOAS
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA GOMES

Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 10/08/2020 15:10:48 - 16f22a7
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Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 10/08/2020 15:10:48 - 
16f22a7

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA DE ARAUJO GONCALVES FERREIRA - 05/08/2020 14:34:17 - c96a1c7 
https://pje.trt19.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20080514284863200000003607603 
Número do processo: 0000220-47.2020.5.19.0000
Número do documento: 20080514284863200000003607603

EXCELENTÍSSIMA  SENHORA  DESEMBARGADORA  PRESIDENTE  DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - Procuradoria Regional do Trabalho
da 19ª Região, com endereço na Rua Professor Lourenço Peixoto, 90, Stela Maris, CEP
57.035-640,  por sua  Procuradora  do Trabalho adiante assinada,  vem, respeitosamente,
perante V. Exª, com fundamento no vigente art. 114, §3º, da Constituição da República, e
nos arts. 678, I, "a", e 679, da Consolidação das Leis do Trabalho, requerer a instauração
de

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE EM ATIVIDADE ESSENCIAL 
(COM PEDIDO DE LIMINAR)

em  face  do  SINDICATO  DAS  EMPRESAS  DE  VIGILÂNCIA,  SEGURANÇA  E
TRANSPORTE  DE  VALORES  DE  ALAGOAS,  CNPJ  nº  12.516.464/0001-34, com
endereço na Praça Palmares, nº 36, Sala 106, Centro, Maceió - AL CEP 57020-150 e do
SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E  EMPREGADOS  EM  EMPRESAS  DE
SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTES  DE  VALORES  E  DOS
TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE  SEGURANÇA.  SEGURANÇA  PESSOAL,
CURSO  DE  FORMAÇÃO  E  ESPECIALIZAÇÃO  DE  VIGILANTES,  EMPRESAS
ORGÂNIVCAS  SIMILARES  E   SEUS   ANEXOS E   AFINS   DO   ESTADO  DE
ALAGOAS,  entidade  sindical  inscrita  no  CNPJ  11.918.117/0001-75,  sediada  na  Rua
General Hermes, 371, Bom Parto, Maceió - AL, CEP 57.017-200, pelos seguintes motivos
de fato e de direito:

1. DA  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA,  DA  LEGITIMIDADE  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E DO CABIMENTO DO DISSIDIO
COLETIVO DE GREVE.
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A Constituição Federal, em seu art. 114, II, e §3º, dispõe que "Compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar:...II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;...
§3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse
público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à
Justiça do Trabalho decidir o conflito". (destacado).

Por sua vez, o Ministério Público do Trabalho atua dentro de suas funções 
institucionais, como órgão agente da defesa do interesse público, ameaçado ou lesado por
greve em atividades essenciais, conforme previsto nos arts. 127, "caput", e 129, II, da
Carta  Federal  de  1988:  "Art.  127.  O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.(...), Art. 129(...
) II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a  sua
garantia". (destacado).

O art. 83, inciso VIII, da Lei Complementar 75/93 também disciplina a questão 
tratada  nos  presentes  autos: "Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o
exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: VIII -
instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse 
público assim o exigir". (destacado).

Oportuno ressaltar  que as atividades  de  segurança  pública e  privada,  incluídas a
vigilância,  a  guarda  e  a  custódia  de  presos,  bem como a  produção  e  distribuição  de
numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro
Nacional  e  do  Sistema  de  Pagamentos  Brasileiro  restaram  previstas  como atividades
essenciais, no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamentou a Lei
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, in verbis: "Art. 3º As medidas previstas na Lei nº
13.979, de
2020,  deverão  resguardar  o  exercício  e  o  funcionamentodos  serviços  públicos  e
atividades essenciais  a  que se  refere  o  § 1º.  §  1º  São serviços  públicos  e  atividades
essenciais  aqueles  indispensáveis  ao  atendimento  das  necessidades  inadiáveis  da
comunidade, assim considerados aqueles que,  se não atendidos,  colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (...)III - atividades de
segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;(...);
XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil.

Diante da paralisação de serviços essenciais, em defesa da ordem jurídica e do 
interesse público, vem o Ministério Público propor o presente Dissidio Coletivo de Greve.

2. DOS FATOS.
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Inicialmente,  ressalvamos  que  o  direito  de  greve  possui  guarida  constitucional,
sendo legítimo e legal seu exercício pelos trabalhadores, limitado esse direito apenas pelo
interesse público.

O SINDICATO DOS VIGILANTES DO ESTADO DE ALAGOAS apresentou,
perante  esse  Egrégio  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  19ª  Região,  PEDIDO  DE
MEDIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DISSÍDIO COLETIVO (PROAD 3073/2020), em face
do SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS -
SINDESP/AL, havendo sido realizada audiência sob a Presidência do Desembargador João Leite, no dia
17 de abril, e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em 06.07 22 de julho de 2020,
no âmbito do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Apesar de tantas tentativas de se chegar  a um consenso entre as  partes,  não se
chegou a um bom termo no sentido de se ter uma solução extrajudicial, particularmente
quanto  à  cláusula  atinente  ao  reajuste  de  5% pleiteado pelo  sindicato  obreiro,  o  que
resultou na deflagração de movimento grevista na data de ontem, 04.08.2020.

3. DO DIREITO.

A Carta Constitucional de 1988, no art. 9º, assegura "o direito de greve, competindo
aos trabalhadores decidir  sobre a  oportunidade de exercê-lo e  sobre  os interesses que
devam por meio dele defender".

No entanto, não reconheceu tal direito em caráter absoluto, impondo limites quando
se cogitar de serviços ou atividades essenciais e prevendo penalização para os abusos
cometidos,  conforme  disposições  dos  parágrafos  1º  e  2º,  do  mencionado  dispositivo
constitucional.

A propósito, conforme registro de Raimundo Simão de MELO ("Dissídio Coletivo
de Trabalho", São Paulo: LTr, 2002, p.  127 e ss.),  "a greve nos serviços e atividades
essenciais deixou de ser proibida, não adquirindo, porém, foros de direito absoluto, de
sorte que deve ser exercido sem prejuízo das outras garantias reconhecidas às pessoas,
cuidando o legislador ordinário de disciplinar tais atividades limitativas".
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Nesse  contexto,  para  proteger  esses  outros  direitos,  o  novel  art.  114,  §3º,  da
Constituição  da  República,  deu  relevo  ao  interesse  público  contido  nos  serviços  e
atividades  essenciais,  prevendo,  expressamente,  o  dissídio  coletivo  de  greve  em  tais
atividades ou serviços, atribuindo ao MPT, ora suscitante, a atribuição de ajuizá-lo e, à
Justiça do Trabalho, a competência para decidi-lo.

A Lei 7.783, de 28 junho de 1989, conhecida como a "Lei de Greve", diz no próprio
conceito desse direito, que ele deve ser pacífico e voltado contra o empregador (art. 2º).

Por sua vez, o art. 6º, §1º, da mesma Lei, estabelece que, "em nenhuma hipótese, os
meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos
e garantias fundamentais de outrem".

Ressalta-se que os serviços e atividades essenciais devem ser garantidos, no curso
da greve, por trabalhadores e empregadores, nos termos do art. 11 da Lei nº 7.783/1989,
de  sorte  a  não  cessar  a  prestação  dos  serviços  indispensáveis  ao  atendimento  das
necessidades inadiáveis da comunidade.

Por outro lado, é cediço na doutrina que, no bojo de Dissídio Coletivo de Greve,
pode o Ministério Público do Trabalho apresentar os pleitos de natureza econômica da
categoria obreira, de modo que o dissídio de greve passa a ter natureza jurídica de dissídio
coletivo misto, conforme assevera o ilustre doutrinador Raimundo Simão de Melo, na
obra acima citada, p. 65, verbis:

"Ao instaurar um dissídio coletivo de greve, pode também o MPT requerer ao
Tribunal  competente  que  aprecie  as  reivindicações  que  motivaram  a  deflagração  do
movimento, desde que tenha conhecimento das mesmas. Também ao ingressar no polo
processual,  pode  o  sindicato  profissional  apresentar  suas  reivindicações,  inclusive
suplementando aquelas que foram elencadas pelo MPT, porque o dissídio coletivo é uma
ação de natureza dúplice em que a reconvenção não tem cabimento, como veremos mais à
frente."

Conforme constatamos no decorrer das tentativas de negociação que antecederam o
movimento paredista, as partes envolvidas não conseguiram chegar a um acordo pela via
negocial, recrudescendo o movimento, com prejuízos para a população.
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Considerando que a solução do movimento grevista passa necessariamente pela
apreciação do pleito de reajuste salarial, entende o Parquet que a presente ação é o
instrumento propício para seu exame, ressaltando que o Ministério Público pugna que essa
Egrégia Corte exerça seu Poder Normativo para compelir a categoria patronal a implantar
o reajuste de 4,48% no piso da categoria, com base no INPC do período de janeiro/2019 a
dezembro/2019, nos salários de seus empregados, reajuste que deverá retroceder à  data-
base (janeiro/2020), devendo ser determinado o pagamento das diferenças salarias até a
data do julgamento do presente Dissídio Coletivo.

Ressalta-se  ainda que,  ao ingressar  no  processo,  o  sindicato profissional  poderá
apresentar suas reivindicações, inclusive suplementando aquelas que foram elencadas pelo
MPT, porque o dissídio coletivo é uma ação de natureza dúplice em que a reconvenção
não tem cabimento, conforme lição do doutrinador Raimundo Simão de MELO, em obra
multicitada na presente petição.

Esse autor, na mesma obra, também lembra as lições do Ministro Almir Pazzianotto
Pinto, no sentido de que: "Não faria sentido que a Justiça do Trabalho ficasse reduzida ao
exame da abusividade ou não abusividade das greves e impedida de se manifestar sobre
as reivindicações formuladas pelos trabalhadores grevistas, a teor do que determinam os
arts. 9º e 114 da Constituição e 8º da Lei 7.783, de 1989."

Por  seu  turno,  a  Lei  nº  7.783/89  (Lei  de  Greve)  dispõe:  "Art.  8º  A  Justiça  do
Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho,
decidirá  sobre  a  procedência,  total  ou  parcial,  ou improcedência  das  reivindicações,
cumprindo ao Tribunal publicar de imediato, o competente acórdão"(destacado).

4. DOS PEDIDOS.

A legislação nacional,  notadamente o Novo Código de Processo Civil,  art.  300,
prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência, quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do
processo.

Na hipótese dos autos, os interesses defendidos são da coletividade, com vistas à
garantia  da  continuidade  dos  serviços  essenciais  prestados  pelos  trabalhadores  da
categoria da vigilância e transporte de valores.
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A proteção do interesse público, por si  só,  demanda o provimento cautelar,  nos
moldes requeridos,  tendo em vista que a sociedade não pode ser privada dos serviços
essenciais prestados pelos mencionados trabalhadores.

Para compatibilizar  o  exercício  do  direito  de greve com a prestação  de serviço
essencial à sociedade, as partes deverão observar um percentual mínimo de trabalhadores
que deverão permanecer em atividade,  sugerindo esse órgão ministerial que seja 70%
(setenta por cento) dos trabalhadores da categoria representada pelo sindicato obreiro ora
suscitado.

Diante do exposto, o Ministério Público do Trabalho suscitante requer a V. Exª:

4.1. LIMINARMENTE:

4.1.1. Em  face  do  SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E  EMPREGADOS  EM
EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES E
DOS  TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE  SEGURANÇA.  SEGURANÇA
PESSOAL,  CURSO  DE  FORMAÇÃO  E  ESPECIALIZAÇÃO  DE  VIGILANTES,
EMPRESAS ORGÂNIVCAS SIMILARES E SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO
DE  ALAGOAS,  seja  determinado,  via  competente  mandado  endereçado  ao  seu
Presidente,  Sr.  JOSÉ CICERO FERREIRA, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por ocorrência contrária à ordem judicial, além da configuração do crime
de desobediência e sem prejuízo de outras cominações e indenizações, que:

a) Mantenha em plena atividade,  nas funções necessárias  ao funcionamento dos
serviços  de  vigilância  e  transporte  de  valores,  quantitativo  de  trabalhadores  num
percentual mínimo, que se sugere ao MM Juízo, de 70% (setenta por cento);

b) Não realize manifestações ou atos que possam violar ou constranger direitos
fundamentais  de  outrem,  a  exemplo  da  efetivação  de  piquetes  que  impeçam  o  livre
trânsito dos trabalhadores que queiram exercer o direito de trabalhar.

5. DOS REQUERIMENTOS.
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O Ministério Público do Trabalho requer que:

a) Seja designada, em caráter de urgência, audiência para tentativa de acordo entre
os sindicatos suscitados;

b) Os sindicatos suscitados sejam instados a apresentarem suas propostas sociais e
econômicas,  especialmente  as  que  foram  motivo  de  impasse  que  resultaram  na
deflagração da greve, para que o egrégio Tribunal decida o conflito, conforme dispõe o §
3º do art. 114 da Constituição Federal;

c) A  citação  dos  suscitados  nos  endereços  indicados  no  preâmbulo,  para
apresentação de defesa na audiência que for designada e acompanhamento do dissídio
coletivo  até  final  decisão,  bem  como  a  sua  condenação  ao  pagamento  das  custas
processuais, nos termos do art. 789, §4º, da CLT.

Termos em que pede deferimento.

Maceió, 05 de agosto de 2020

VIRGÍNIA DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA

Procuradora do Trabalho

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA DE ARAUJO GONCALVES FERREIRA - 05/08/2020 14:34:17 - c96a1c7 
https://pje.trt19.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20080514284863200000003607603 Número 
do processo: 0000220-47.2020.5.19.0000
Número do documento: 20080514284863200000003607603
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCESSO: DCG 0000220-47.2020.5.19.0000 

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL, 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS

ID do mandado: {VAL $idMandado} 

Destinatário: {VAL $nomeDestinatarioMandado}

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

Certifico e dou fé que, considerando o disposto no ATO CONJUNTO TRT 19ª GP/CR 03/2020,

devolvo sem cumprimento, a notificação de Id ece8a1f, com audiência presencial designada para

o dia 17/08/2020, ficando no aguardo de novas determinações.

, 10 de agosto de 2020

FARAH MARIA ALVIM DE SOUZA HOLANDA
Oficial de Justiça Avaliador Federal
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCESSO: DCG 0000220-47.2020.5.19.0000 

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL, 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS

ID do mandado: {VAL $idMandado} 

Destinatário: {VAL $nomeDestinatarioMandado}

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

Certifico e dou fé que, considerando o disposto no ATO CONJUNTO TRT 19ª GP/CR 03/2020,

devolvo sem cumprimento, a notificação de Id ece8a1f, com audiência presencial designada para

o dia 17/08/2020, ficando no aguardo de novas determinações.

, 10 de agosto de 2020

FARAH MARIA ALVIM DE SOUZA HOLANDA
Oficial de Justiça Avaliador Federal
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 19a Região - MACEIÓ
Rua Prof. Lourenço Peixoto, Loteamento Stella Maris, Qd. 36 nº 90, Jatiúca, MACEIÓ/AL, CEP 57035-640 - Fone (82) 2123-7900

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA Tribunal

Regional do Trabalho da 19ª Região

AUTOS n. 20090

Suscitante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Suscitado:  SINDICATO  DAS  EMPRESAS  DE  SEGURANCA  PRIVADA  DO

ESTADO DE ALAGOAS, SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA

NO EST DE AL

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO,  já  qualificado  nos autos,

reitera  sua manifestação  anterior  (id  232f640),  devolvendo  os  autos  ao  Egrégio

Regional.

Termos em que, 

Pede deferimento.

Maceió, 10 de agosto de 2020

Virginia de Araújo Gonçalves Ferreira

PROCURADORA DO TRABALHO
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCESSO: DCG 0000220-47.2020.5.19.0000 

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL, 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS

ID do mandado: {VAL $idMandado} 

Destinatário: {VAL $nomeDestinatarioMandado}

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

DILIGÊNCIA REMOTA REALIZADA COM SUCESSO

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, tendo sido a mim distribuída a Notificação de ID f1f5b27

relativa ao Processo nº0000220-47.2020.5.19.0000, dirigida à Procuradoria Regional do Trabalho

da 19ª, enviei-a como anexo em mensagem de e-mail, ao endereço prt19.codin@mpt.mp.br.

CERTIFICO AINDA QUE, 10/08/2020, recebi  mensagem  do  Sr.  MÁRCIO

ROGÉRIO REIS SANTOS, Servidor da Secretaria Processual da PRT da 19ª Região, em que

acusa o recebimento da referida notificação relativa à audiência do dia 17/08/2020.

, 12 de agosto de 2020

Assinado eletronicamente por: MARIA DA SOLEDADE PACIFICO DANTAS - Juntado em: 12/08/2020 09:12:38 - 07ae3be
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MARIA DA SOLEDADE PACIFICO DANTAS
Oficial de Justiça Avaliador Federal
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCESSO DCG 0000220-47.2020.5.19.000 

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILÂNCIA NO EST DE 
AL E OUTROS

ID DO MANDADO: f269370

DESTINATÁRIO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILÂNCIA NO EST
DE AL

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, tendo sido a mim distribuída a presente notificação,
dirigida ao SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILÂNCIA NO EST DE
AL,  enviei-a  como anexo  em mensagem  de  e-mail,  em 10-08-2020,  aos  endereços
cicero.sindicato@hotmail.com, rcb13@globo.com, sindvigilantesal@hotmail.com,
ferreirasindicato@gmail.com. Em seguida liguei para o número (82) 99109-0665, do Sr.
José Cícero Ferreira (Presidente do Sindicato) e para o número (82) 99982-7196, do Dr.
Ricardo Coelho de Barros (advogado do sindicato) e comuniquei o envio para os dois
acima relacionados, que de antemão já sabiam da audiência de conciliação e de tudo
ficaram cientes.

CERTIFICO, AINDA, QUE na mesma data, recebi mensagem de e-mail do Sr. José
Cícero da Silva, Diretor Financeiro do destinatário (cicero.sindicato@hotmail.com), em
que acusa o recebimento da notificação.

MACEIÓ, 10 de agosto de 2020

MARIA AMÉLIA PINHEIRO SANTOS 
OFICIAL DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 12/08/2020 20:26:28 - 80b99cd
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E-mail de Tribunal Regional do Trabalho 19 Região - PJE 0000220-47.2... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=fe610ed818&view=pt&search=all...

Carlos Alexandre Rodrigues Ventura <carlos.ventura@trt19.jus.br>

PJE 0000220-47.2020.5.19.0000
1 mensagem

Mércia de Fátima Brandão Peixoto Soares <mercia.soares@trt19.jus.br> 11 de agosto de 2020 11:40
Para: Carlos Alexandre Rodrigues Ventura <carlos.ventura@trt19.jus.br>, Frederico Guilherme de Oliveira Gomes
<frederico.gomes@trt19.jus.br> 

Bom dia!

Considerando a impossibilidade técnica que encontramos para realizar o encaminhamento das Certidões da Oficiala 
de Justiça Maria Amélia Pinheiro Santos, relativas ao processo em referência, diretamente pelo Sistema PJE, 
encaminho em anexo, para que seja efetuada a juntada aos autos.
Informo ainda que assim que o erro no PJE seja sanado, encaminharemos as certidões por esta via. 

Atenciosamente,

Mércia de F. Brandão Peixoto Soares 
CAE

2 anexos

CERTIDÃO SINDICATO DOS EMPREGADOS DCG 0000220-47.2020.5.19.0000(1).doc
25K

CERTIDÃO SINDESP DCG 0000220-47.2020.5.19.0000(1).doc
27K

1 of 1 12/08/2020 20:07

Acórdão  (0832929)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1493



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCESSO DCG 0000220-47.2020.5.19.000 

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILÂNCIA NO EST DE 
AL E OUTROS

ID DO MANDADO: 3b13d27

DESTINATÁRIO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO 
ESTADO DE ALAGOAS

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, tendo sido a mim distribuída a presente notificação, 
dirigida ao SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA NO
ESTADO DE ALAGOAS, enviei-a como anexo em mensagem de e-mail, em 10-08-
2020, ao endereço mv-cn@hotmail.com. Em seguida liguei para o número (82) 99991-
4401, do Sr. MARCUS VINICIUS (Presidente do Sindesp), que de antemão já sabia da
audiência de conciliação e de tudo ficou ciente. Certifico, ainda, que enviei o mandado
de notificação também para o WhatsApp do número acima referido.

Maceió, 10 de agosto de 2020

MARIA AMÉLIA PINHEIRO SANTOS 
OFICIAL DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES VENTURA - Juntado em: 12/08/2020 20:27:31 - fe7993e
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E-mail de Tribunal Regional do Trabalho 19 Região - PJE 0000220-47.2... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=fe610ed818&view=pt&search=all...

Carlos Alexandre Rodrigues Ventura <carlos.ventura@trt19.jus.br>

PJE 0000220-47.2020.5.19.0000
1 mensagem

Mércia de Fátima Brandão Peixoto Soares <mercia.soares@trt19.jus.br> 11 de agosto de 2020 11:40
Para: Carlos Alexandre Rodrigues Ventura <carlos.ventura@trt19.jus.br>, Frederico Guilherme de Oliveira Gomes
<frederico.gomes@trt19.jus.br> 

Bom dia!

Considerando a impossibilidade técnica que encontramos para realizar o encaminhamento das Certidões da Oficiala 
de Justiça Maria Amélia Pinheiro Santos, relativas ao processo em referência, diretamente pelo Sistema PJE, 
encaminho em anexo, para que seja efetuada a juntada aos autos.
Informo ainda que assim que o erro no PJE seja sanado, encaminharemos as certidões por esta via. 

Atenciosamente,

Mércia de F. Brandão Peixoto Soares 
CAE

2 anexos

CERTIDÃO SINDICATO DOS EMPREGADOS DCG 0000220-47.2020.5.19.0000(1).doc
25K

CERTIDÃO SINDESP DCG 0000220-47.2020.5.19.0000(1).doc
27K

1 of 1 12/08/2020 20:07
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 19a Região - MACEIÓ
Rua Prof. Lourenço Peixoto, Loteamento Stella Maris, Qd. 36 nº 90, Jatiúca, MACEIÓ/AL, CEP 57035-640 - Fone (82) 2123-7900

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) PRESIDENTE DO TRABALHO DA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

AUTOS n. 20090

Suscitante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Suscitado:  SINDICATO  DAS  EMPRESAS  DE  SEGURANÇA  PRIVADA  DO

ESTADO DE ALAGOAS, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO ESTADO DE ALAGOAS

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO,  já  qualificado  nos

autos, afirma que tomou ciência da designação de audiência na próxima segunda-

feira, 17.08, às 14h.

Nada havendo a requerer, devolve-se os  autos ao Egrégio

Regional.

Maceió, 13 de agosto de 2020

Virginia de Araújo Gonçalves Ferreira

PROCURADORA DO TRABALHO
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1/6
Rua Ulisses Braga Júnior, n.º 435 – Farol – Cep: 57.052-495 – Maceió/AL 

Fones: (82) 3338-3496 4141-0657 – Cel: (82) 9999.9604 - Fax: 3241-
0369

E-mail: escritório@mffadvocacia.adv.br 
Site: www.mffadvocacia.adv.br

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Presidente
do E. Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (TRT19)

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO
DE ALAGOAS (SINDESP/AL), pessoa jurídica de direito privado, inscrito
no CNPJ/ME sob o nº. 12.516.464/0001-34, com sede na Praça dos Pal-
mares, nº. 36, sala 106, Centro, Maceió/AL, devidamente representada
neste ato –  Docs. anexos, nos autos do  Dissídio Coletivo de Greve
(DCG) nº. 0000220-47.2020.5.19.0000, proposta pelo  Douto Minis-
tério Público Do Trabalho (MPT) já qualificado, por seus advogados in-
frafirmados legalmente constituídos – Docs. anexos, com endereço pro-
fissional  indicado  no  rodapé  desta  página,  onde  receberão intimações
e/ou notificações, tempestivamente, vem perante V.Exa., apresentar sua

CONTESTAÇÃO,

com fulcro no disposto nos arts. 843 c/c 847 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), consubstanciada nos fatos e fundamentos jurídicos que
seguem:

7. Após várias tentativas de negociação relativa à Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) da categoria de vigilância patrimonial,  TODAS SEM ÊXITO, o
Sindicato Obreiro, aqui também Suscitado, protocolou pedido de medi-
ação pré-processual em face do  Suscitado Sindicato Patronal,  cujas
audiências de conciliação no âmbito administrativo do Nobre Parquet
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Laboral  foram realizadas nas seguintes datas: 17 de abril; 12, 18 e 29
de  maio;  e  03,  06  e  09  de  junho,  todas  no  corrente  ano  de  2020,
consoante  se depreende dos autos do Processo Administrativo de
Mediação (PA-MED) tombado sob o nº 000820.2020.19.000/9, no Douto
MPT  e  arquivado,  infelizmente,  sem êxito  –  TUDO  ISSO  SEM  OLVIDAR  AS

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ADMINISTRATIVAS OCORRIDAS NOS DIAS DE 06, 22, 28 E 31
DE JULHO DE 2020, NO ÂMBITO DESTE E. TRT19, NOS AUTOS DO PEDIDO DE MEDIAÇÃO

PRÉ-PROCESSUAL  (PMPP),  AQUI  COMO  TOMBADO  COMO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO

(PROAD) Nº. 3073/2020), AINDA EM     TRAMITAÇÃO  .

8. Notadamente, Excelências, foram 12 (doze) tentativas de negociação,
todas com propostas apresentadas pelo Sindicato Patronal, que sempre
esteve imbuído em tentar conciliar e atender a solicitação do Sindicato
Obreiro, contudo, dentro dos limites financeiros impostos às empresas
pelo Estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia de COVID19.

9. Em contrapartida, o Sindicato Obreiro rejeitou todas as propostas vi-
áveis, sendo irredutível em seus argumentos, data maxima venia, ausen-
tes de harmonia com a realidade financeira dos tempos atuais, ou seja,
com argumentos que desconsideram totalmente a crise financeira que as-
sola diversos países, evidentemente, incluindo-se o Brasil.

10. Em face das inúmeras e frustradas tentativas de conciliação sobre
as cláusulas  financeiras  da CCT de 2021, bem como a decretação de
greve  geral  dos  vigilantes  do  Estado  de  Alagoas,  por  se  tratar  de
atividade es- sencial, cuja paralização causará imensuráveis prejuízos a
toda sociedade alagoana, legitimamente, a Nobre Ministério Público do
Trabalho da 19ª Região ingressou com o presente Dissídio Coletivo de
Greve.

10. Conforme  ensaiado  alhures,  nas  más-sucedidas  tentativas  de
acordo sobre a CCT/2020, a proposta sempre irredutível do  Sindicato
Obreiro  foi de reajuste salarial e das demais cláusulas econômicas em
4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento), incluso com pagamento
do  re-  troativo  desde  Janeiro/2020,  enquanto  o  Sindicato  Patronal
lançou  pro-  posta  de  reajuste  de  0%  (zero  por  cento),  mas,  em
contrapartida, garan- tiria a estabilidade nos empregos, tendo sido, ante
a  recusa  da  Repre-  sentação  Laboral  e  agravamento  do  cenário
econômico, posteriormente, alterada para haver o reajuste tão somente
no tíquete alimentação no percentual supracitado de 4,48%.
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11. Todas as propostas do SINDESP e, de igual modo, as conciliatórias
do Douto MPT foram rejeitadas pelo  SindVigilantes, o qual, convocou
greve sem garantir o mínimo de funcionamento desta atividade, permissa
venia, desconsiderando por completo a condição de atividade essencial
que a segurança privada, patrimonial e de transporte de valares, possui
deste o Decreto Federal nº 10.282/20. Em razão disto, o Douto Ministé-
rio Público do Trabalho ingressou do com presente Dissídio Coletivo de
Greve, no qual o Sindicato Patronal  concorda apenas PARCIALMENTE com
os pleitos da exordial. Explica-se.

12. O Nobre MPT fez constar em seu rol de pedidos, além do escorreito
pleito de decretação de manutenção de percentual dos serviços e de ga-
rantia das atividades durante o movimento paredista,  A APRESENTAÇÃO DE

PROPOSTAS SOCIAIS E ECONÔMICAS  ,    ESPECIFICAMENTE RELATIVO AO REAJUSTE SALARIAL  

PRETENDIDO, consoante se depreende do item “b” da parte “DOS REQUE-
RIMENTOS” (vide Id. c96a1c7, p. 07, sequencial de fl. 08).

13. Por certo que há concordância quanto ao Dissídio de Greve, vez que
o pleito de manutenção de serviço essencial de segurança privada (vigi-
lância patrimonial) é medida do mais lídimo Direito!

14. Ademais, o  Suscitado Sindicato Patronal  demonstrou por diver-
sas  vezes  estar  aberto  à  negociação,  em  que  pese  as  frustradas
tentativas ocorridas até agora, contudo, com as mais respeitosas vênias
possíveis,   DISCORDA  VEEMENTEMENTE   sobre  a  possibilidade  de  discussão,
ainda  que  èn  passant,  de  cláusulas  sociais  e  econômicas,
especificamente,  sobre  o  rea-  juste  salarial  e  em  demais  clausulas
econômicas  pleiteado  pelo  Suscitado  Sindicato  Obreiro  EM  SEDE  DE

D  ISSÍDIO   C  OLETIVO DE         G  REVE  !  

15. Com efeito, é de entendimento do  Sindicato Patronal  que,  data
maxima venia, em Dissídio Coletivo de Greve não cabe a discussão acer-
ca de cláusulas econômicas e/ou sociais cujo conteúdo restou frustrado
nas negociações extrajudiciais até o presente momento, tendo em vista
que NÃO se pode discutir cláusulas convencionais para buscar sentença
normativa em flagrante substituição à convenção ou acordo coletivo cujo
acordo mútuo não se conseguiu em mesa de negociação, muito menos
que NÃO seja decorrente de Dissídio Coletivo propostos por ambas as re-
presentações sindicais envolvidas na negociações coletivas.

16. Com reiteradas e respeitosas vênias, o Sindicato Patronal reprisa
seu entendimento no sentido que o Dissídio Coletivo de Greve tem natu-
reza  declaratória  e  não constitutiva, pelo exposto, mencionada ação
versará sobre a abusividade ou não da greve, portanto, não-cabível nes-
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tes autos toda e qualquer eventual discussão acerca de cláusulas conven- 
cionais, sejam econômicas, sejam sociais.

17. Não obstante ao entendimento do Sindicato Patronal, vê-se
recen- te decisão proferida pelo Douto Ministro  Gilmar Mendes, do C.
Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  no  sentido  efetivar  a  limitação
constitucional  do  poder  normativo  desta Augusta  Justiça  do  Trabalho,
bem como a atuação ministerial  em dissídios  coletivos,  decorrente do
previsto nos §§2º e 3º do art. 114 da Constituição da República (CR),
com a redação firmada pela Emenda Constitucional (EC) nº.45/04, senão,
veja-se:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 1º, da Emenda Constitucional nº 45/2004, na
parte em que deu nova redação ao art. 114, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 3. Neces-
sidade de “mutuo acordo” para ajuizamento do Dissídio Coletivo. 4. Legitimidade do MPT
para ajuizar Dissídio Coletivo em caso de greve em atividade essencial . 5. Ofensa aos ar-
tigos 5º, XXXV, LV e LXXVIII,  e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal.  Inocorrência.  6.
Condição da ação estabelecida pela Constituição. ESTÍMULO ÀS FORMAS ALTERNATIVAS DE
RESOLUÇÃO DE CONFLITO.  7. Limitação do poder normativo da justiça do trabalho. Vio-
lação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III, e ao princípio da razoabilidade. Inexistência. 8. Reco-
mendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional  do Trabalho.
Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas do trabalho. Dissídio Coletivo
não impositivo. Reforma do Poder Judiciário (EC 45) que visa dar celeridade processual e
PRIVILEGIAR A AUTOCOMPOSIÇÃO. 9. Importância dos acordos coletivos como instrumento de
negociação dos conflitos. Mútuo consentimento. Precedentes. 10. Ação direta de inconsti-
tucionalidade julgada improcedente. (STF, ADI: 3392-DF [0000164-03.2005.1.00.0000], Rel. Min. Gilmar
Fer- reira Mendes, j. 29.05.20, Pleno, publ. DJe 151 18.06.20; transcrição grifada e destacada. Aresto colhido no
repositório  do site www.jusbrasil.com.br em 14/08/2020 no link:
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/865446275/acao-direta-de- inconstitucionalidade-adi-3392-df-distrito-federal-
0000164-0320051000000)

16. Acertada decisão sobre o pedido de tutela de urgência requerida pe-
lo Nobre Ministério Público do Trabalho da 19ª Região deve ser man-
tida como medida da mais lídima justiça.

17. Oportunamente, o(a) advogado(a) que subscreve esta defesa, de-
clara a autenticidade dos documentos colacionados aos autos, incluindo
procuração,  substabelecimento  e  alteração  contratual,  com fulcro  nos
termos do art. 830 da CLT.
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18. O  Suscitado Sindicato Patronal,  nesta oportunidade,  IMPUGNA
especificamente o pleito que diverge, a saber:  OS SINDICATOS SEJAM
INSTADOS A APRESENTAREM SUAS PROPOSTAS SOCIAIS E ECONÔMI-
CAS, ESPECIFICAMENTE AS QUE FORAM MOTIVO DE IMPASSE QUE   RE-  
SULTARAM NA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE, PARA QUE O EGRÉGIO TRIBU-
NAL DECIDA O CONFLITO, CONFORME DISPÕE O §3º DO ART. 114 DA
CONSTITUIÇÃO     FEDERAL   – data maxima venia, pede-se pelo
indeferimen- to integral  deste pleito,  haja  vista que conforme decisão
recente proferida no âmbito do STF,  não cabe em Dissídio Coletivo de
Greve  discussão  acerca  de  cláusulas  econômicas  e/ou  sociais  cujo
conteúdo  restou  frustra-  do  nas  negociações  extrajudiciais,  conforme
fundamentado alhures.
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19. Destarte, a RECLAMADA, nessa oportunidade, REQUER O SEGUIN-
TE:

A. No  mérito,  SEJA  A  PRESENTE  AÇÃO  JULGADA  PARCIALMENTE
PROCEDENTE,  indeferindo-se  pedido  constante  no  rol  de  pedidos
(item  “b”,  Id.  c96a1c7,  pág.  7,  sequencial  de  fls.  8),  realtivo  a
apresentação  de  propostas  sociais  e  econômicas,  especificamente
relativo ao reajuste salarial pretendido, com fulcro nos fundamentos já
expostos.

B. Seja manitda decisão que concedeu a tutela de urgência tornando-a
de- finiiva.

C. Nos  termos  do  art.  830  da  CLT,  este  patrono  signatário  declara  a
auten-  ticidade  das  cópias  digitalizadas  anexadas  junto  a  esta
contestação;

D. Além do mais, no espírito de cooperação do processo laboral, mas sem
inobservar o entendimento do C. STF, COLOCA-SE a inteira disposição
de discutir eventual alteração de cláusula convencional nos autos do PE-

DIDO  DE  MEDIAÇÃO  PRÉ-PROCESSUAL  (PMPP),  AQUI  COMO  TOMBADO  COMO  PRO-

CESSO ADMINISTRATIVO (PROAD) Nº. 3073/2020), AINDA EM     TRAMITAÇÃO  ;  

E. OUTROSSIM,  IMPUGNA A  RECLAMADA  QUAISQUER PEDIDOS E/OU
ALEGAÇÕES PORVENTURA NÃO COMBATIDOS NA PRESENTE PEÇA;
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F. PROTESTA a RECLAMADA provar o alegado por todos os meios de pro-
va em direito permitidos, mormente o depoimento pessoal das partes,
sob pena de confesso - vide Súmula n.º 74 do TST, a juntada de ulteri-
or de documentos, oitiva de testemunhas, prova pericial, entre outras,
O QUE DESDE JÁ REQUER.

Termos em que,
pede e espera deferimento.

Maceió/AL, 14 de agosto de 2020.

SAVIO LUCIO AZEVEDO MARTINS
OAB/AL 5.074

GUSTAVO FERREIRA GOMES
OAB/AL 5.865

FERNANDO A J M FALCÃO
OAB/AL 5.589

SILVANA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
OAB/AL 9.322
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as empresas alegam dificuldades e que não podem atender. Salientou que o setor de segurança privada não
foi tão atingido pela crise econômica atual advinda do covid-19, como outras atividades. Foram várias
tentativas de conciliação, porém os empresários não acataram no que foi deflagrado a greve. Afirmou
ainda, discorda de Dr. Gustavo por entender que é competência do Ministério Público do

ATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE Nº TRT 0000220- 
47.2020.5.19.0000,   EM   QUE   SÃO   PARTES   INTERESSADAS:   MINISTÉRIO   PÚBLICO DO
TRABALHO (suscitante) e SINDVIGILANTES/AL -SINDICATO DOS VIGILANTES,
EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES
E  DOS  TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE  SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA,  SEGURANÇA
PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESP E SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA
PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS -SINDESP/AL (suscitadas).

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte às catorze horas e dez minutos, em
ambiente  eletrônico  telepresencial  por  meio  de  videoconferência,  foi  realizada  a  Audiência  de
Conciliação  relativa  ao  Dissídio  Coletivo  de  Greve  de  nº  TRT  0000220-47.2020.5.19.0000,  sob  a
presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora ANNE HELENA FISCHER INOJOSA e com a
participação  da  Exmª  Srª  Procuradora  do  Trabalho  VIRGÍNIA  DE  ARAÚJO  GONÇALVES
FERREIRA, representante do Ministério Público do Trabalho, ora suscitante, bem como dos sindicatos
suscitados:  SINDVIGILANTES/AL  -  SINDICATO  DOS  VIGILANTES,  EMPREGADOS  EM
EMPRESAS  DE  SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTE  DE  VALORES  E  DOS
TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE  SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA,  SEGURANÇA PESSOAL,
CURSOS DE FORMAÇÃO,  representado pelo Sr.  José  Cícero  Ferreira  da Silva,  Diretor  Presidente,
acompanhado por seu Advogado Ricardo Coelho de Barros, OAB/AL – 2661; e o SINDICATO DAS
EMPRESAS   DE   SEGURANÇA   PRIVADA   DO   ESTADO   DE   ALAGOAS   -  SINDESP/AL,
representado por Marcus Vinícius Castro do Nascimento, Presidente, acompanhado do Advogado Gustavo
Ferreira, OAB/AL nº 5.865.

Instalada  a  audiência  de  conciliação,  a  Exmª  Sra.  Desembargadora  ANNE  HELENA  FISCHER
INOJOSA,  Presidente,  saudou  a  todos  e  exaltou  a  importância  do  dissídio  coletivo,  bem  como  da
necessidade de se estabelecer um diálogo para a construção de um consenso.

Pediu a palavra o advogado do SINDESP/AL argumentando que por se tratar de dissídio coletivo de greve
está limitado a disposição da greve, e nesse tópico registrou concordar com a exordial ministerial quando
pede  a  garantia  de  funcionamento,  e  em  relação  ao  segundo  pedido  de  disposição  das  cláusulas
econômicas e sociais, posicionou-se na contestação no sentido de não fazer a discussão neste dissídio por
ser  ultra petita,  pois  foge ao limite  da lide,  mas se dispôs  a  continuar  a  conversa de conciliação no
procedimento aberto de Mediação Processual Proad Nº 3073/2020.

A  Exmª  Srª  Desembargadora  Presidente  declarou  que  por  ter  conhecimento  de  várias  tentativas  de
conciliação pensou que a greve era decorrente também de outras cláusulas e que não tinham chegado a um
acordo, mas se não é o caso, e para evitar problemas o dissídio irá se basear apenas na questão da greve.

Passada a palavra a representante do Ministério Público do Trabalho, Procuradora Virgínia de Araújo
Gonçalves Ferreira, informou que não acompanhou as audiências de mediação, mas como não houve um
consenso e que dependeria o ajuizamento do dissídio coletivo para discutir as cláusulas a anuência das
duas partes, conforme as últimas decisões. Assim, se o sindicato patronal defende que só pode discutir as
cláusulas em dissídio próprio tudo bem, mas caso contrário entende que tem jurisprudências no sentido de
permitir que sejam discutidos dentro do dissídio coletivo de greve até para cessar a greve.

Pela ordem, o advogado do sindicato-obreiro informou, dentre outras considerações que impasse principal
é as cláusulas econômicas porque estão pedindo reposição do INPC de 4,48% do ano passado e
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Trabalho, no caso de greve, ajuizar o dissídio coletivo e não há limitação constitucional para que não
possa discutir outros elementos.

Em seguida, a Exmª Srª Desembargadora Presidente declarou que vai se basear tão somente na questão da
greve por conta dos valores a serem reajustados.

Com a palavra ao Advogado das empresas, afirmou que mantém o entendimento de discutir apenas as
disposições da greve, bem como registrou que faz apenas uma correção as palavras do Dr. Ricardo Coelho
de  que  todos  os  aumentos  concedidos  com  base  no  INPC  foram  no  período  anterior  a  pandemia.
Acrescentou  também que  o  setor  de  segurança  privada  não  foi  tão  afetado  porque  na  pandemia  se
transformou  em  atividade  essencial,  porém os  clientes  foram  afetados.  Com isso  declarou  manter  a
proposta  inicial,  já  contida  em atas nas audiências  no TRT e no Ministério  Público  do  Trabalho de
aumento no ticket alimentação no percentual de 4,48% sem retroativo.

Após debates, a Exmª Srª Desembargadora ANNE HELENA FISCHER INOJOSA, na tentativa de um
consenso entre as partes propôs o seguinte: 5% de aumento no ticket de alimentação; 1,5% de aumento
salarial, ambos retroativos há dois meses; e dois meses de estabilidade.

Continuando, depois de outras considerações formuladas, a Exmª Srª Desembargadora Presidente propôs
3,5% de aumento salarial e no ticket de alimentação, retroativos a data da proposição do dissídio coletivo,
e dois meses de estabilidade.

Ato seguinte, a Exmª Srª Procuradora do Trabalho apresentou proposta no sentido de aumento salarial e
no ticket alimentação no percentual de 4,45%, retroagidos ao mês de maio/2020.

Pela ordem, o Presidente do sindicato-obreiro informou que a categoria já definiu em assembleia pelo
aumento do salário e do ticket de alimentação no percentual de 4,48%, podendo conversar apenas quanto à
retroatividade. Outra proposta dificilmente será aprovada pela categoria.

Após novas discussões, o advogado das empresas em contato com o Presidente apresentou a proposta de 
manter o aumento de 4,48% no ticket alimentação e 1% de aumento salarial, a partir de agosto/2020.

Em resposta, o Advogado do sindicato obreiro manifestou-se pela impossibilidade de tal proposta. 

Não havendo conciliação a Exmª Srª Desembargadora Presidente decidiu encerrar a audiência.

Ato contínuo, o Advogado das empresas propôs que fosse dada mais  uma oportunidade às partes  de
realizarem uma conciliação,  requerendo a  designação de nova audiência  para  sexta-feira  próxima,  se
comprometendo de levar às diretorias das empresas as propostas acima descritas.
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Ouvido  o  Presidente  do  SINDVIGILANTES/AL,  este  não  se  opôs  a  uma  nova  audiência,  se
comprometendo em não deflagrar a greve até sexta-feira (21/08/2020), no que aguardará a proposta do
sindicato das empresas.

Nesse contexto, a Exmª Srª Desembargadora Presidente ressaltando a importância da concretização de um
acordo entre as partes resolveu designar nova audiência para conciliação para o dia 21/08/2020 às 11
horas, a ser realizada por meio de videoconferência em ambiente eletrônico telepresencial de julgamento,
mediante o uso do aplicativo cisco webex meetings. A sala de sessão telepresencial do Tribunal Pleno
está disponível no endereço eletrônico https://cnj.webex.com/meet/trt19-pleno. Cientes as partes, seus
advogados  e  o  Ministério  Público  do  Trabalho,  através  da  Procuradora  VIRGÍNIA  DE  ARAÚJO
GONÇALVES FERREIRA. E, para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pela Exmª Srª
Desembargadora ANNE HELENA FISCHER INOJOSA, Presidente deste Tribunal.

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA
Desembargadora Presidente do TRT da 19ª Região
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ATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE Nº TRT 0000220- 
47.2020.5.19.0000,   EM   QUE   SÃO   PARTES   INTERESSADAS:   MINISTÉRIO   PÚBLICO DO
TRABALHO (suscitante) e SINDVIGILANTES/AL -SINDICATO DOS VIGILANTES,
EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES
E  DOS  TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE  SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA,  SEGURANÇA
PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESP E SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA
PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS -SINDESP/AL (suscitadas).

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte às onze horas e sete minutos, em
ambiente  eletrônico  telepresencial  por  meio  de  videoconferência,  foi  realizada  a  Audiência  de
Conciliação  relativa  ao  Dissídio  Coletivo  de  Greve  de  nº  TRT  0000220-47.2020.5.19.0000,  sob  a
presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora ANNE HELENA FISCHER INOJOSA e com a
participação  da  Exmª  Srª  Procuradora  do  Trabalho  VIRGÍNIA  DE  ARAÚJO  GONÇALVES
FERREIRA, representante do Ministério Público do Trabalho, ora suscitante, bem como dos sindicatos
suscitados:  SINDVIGILANTES/AL  -  SINDICATO  DOS  VIGILANTES,  EMPREGADOS  EM
EMPRESAS  DE  SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTE  DE  VALORES  E  DOS
TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE  SEGURANÇA,  VIGILÂNCIA,  SEGURANÇA PESSOAL,
CURSOS DE FORMAÇÃO,  representado pelo Sr.  José  Cícero  Ferreira  da Silva,  Diretor  Presidente,
acompanhado por seu Advogado Ricardo Coelho de Barros, OAB/AL – 2661; e o SINDICATO DAS
EMPRESAS   DE   SEGURANÇA   PRIVADA   DO   ESTADO   DE   ALAGOAS   -  SINDESP/AL,
representado por Marcelo Bianchin, Gerente de Relações Sindicais da SEGUPRO e do Senhor Zenildo
Teobaldo, acompanhados do Advogado Gustavo Ferreira, OAB/AL nº 5.865.

Instalada  a  audiência  de  conciliação,  a  Exmª  Sra.  Desembargadora  ANNE  HELENA  FISCHER
INOJOSA, Presidente, saudou a todos e indagou as partes presentes se havia algum acordo em relação à
proposta formulada na assentada anterior.

Em resposta, o advogado do SINDESP/AL informou que mantém a proposta anterior de 1% de aumento
salarial e de 4,48% sobre o ticket alimentação, sem retroativo e sem estabilidade, acrescentando ainda a
garantia de que no ano de 2021 será pago o INPC do ano de 2020.

No uso da palavra o representante das empresas, Senhor Marcelo Bianchin, alegou que as empresas estão
buscando, hoje, é a garantia dos empregos, pois o impacto que vêm sofrendo por causa da pandemia
como:  suspensão de contratos;  redução de salários,  em razão da medida provisória;  a necessidade de
material de proteção e segurança para os empregados, dentre outros, impactam diretamente nos custos
operacionais, impossibilitando assim qualquer repasse de aumento salarial retroativo.

Com a palavra o Advogado do SINDVIGILANTES/AL informou que a previsão do indicativo do INPC
para  2020  não  é  de  2,68%,  conforme  dito  anteriormente,  mas  sim  de  1,08%,  e  nesse  patamar  os
trabalhadores  estariam  perdendo  3,48%.  Acrescentou  ainda,  não  aprovar  a  proposta  patronal,  mas
entendeu necessário ouvir o Senhor José Cícero Ferreira da Silva.

O Presidente do Sindicato Obreiro argumentou que foram realizadas várias reuniões, sem chegarem a um
consenso, reiterando que a categoria profissional só poderia acatar uma proposta de aumento salarial no
percentual de 4,48%.
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Após novos debates, a Exmª Srª Desembargadora Presidente formulou uma nova proposta a saber: 2% de
reajuste salarial e 6% sobre o ticket alimentação, sem retroativo.

Em  consequência,  o  advogado  do  SINDESP/AL  requereu  uma  pausa  para  deliberações  entre  os
representantes das empresas quanto à proposta apresentada pela Presidente desta Corte.

No retorno do intervalo requerido para consulta, o patrono das empresas apresentou uma contraproposta
de 1,5% de reajuste salarial, sem retroativo, e de 5% sobre o ticket alimentação, bem como a garantia de
que no ano de 2021 será pago o INPC do ano de 2020.

Em seguida, o Presidente do Sindicato obreiro informou que fica difícil um reajuste inferior ao INPC, em
razão  de  que  tem empresas  no  Estado  de  Alagoas  que  já  pagam  o  INPC de  4,48%.  Empresas  que
entendem que o INPC é direito do trabalhador.

Ato contínuo, a Exmª Srª Procuradora do Trabalho lamentou a inexistência de acordo entre as partes.

A  Exmª  Srª  Desembargadora  Presidente  verificando  que  não  tinha  possibilidade  de  avanço  nas
negociações decidiu encerrar a audiência de instrução, determinando a remessa dos autos ao Ministério
Público do Trabalho para emissão de parecer circunstanciado, que deverá fazê-lo com maior brevidade
possível, conforme disposto no art. 164, do Regimento Interno deste Tribunal e posterior distribuição para
Relator e Revisor, na forma regimental.

Cientes as partes, seus advogados e o Ministério Público do Trabalho, através da Procuradora VIRGÍNIA
DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA. E, para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pela
Exmª Srª Desembargadora ANNE HELENA FISCHER INOJOSA.

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA
Desembargadora Presidente do TRT da 19ª Região
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

Gab Des Marcelo Vieira

DCG 0000220-47.2020.5.19.0000

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE

AL, SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE 

ALAGOAS

Conforme determinado na parte final da ata de audiência de ID bc76d47, encaminhe-se ao 

Ministério Público do Trabalho para emissão de parecer circunstanciado. Prazo de 5 dias, após o 

que, voltem conclusos.

MACEIO/AL, 31 de agosto de 2020.

JOSE MARCELO VIEIRA DE ARAUJO

Desembargador Federal do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO
EXPANSÃO DO CRETA - NÚCLEO 
TRIBUNAL PLENO
Relator: JOSE MARCELO VIEIRA DE ARAUJO
DCG 0000220-47.2020.5.19.0000
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE
AL E OUTROS (2)

NOTIFICAÇÃO PJe-JT – DCG 0000220-47.2020.5.19.0000

PROCESSO ELETRÔNICO

DESTINATÁRIO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

TRT 19ª REGIÃO - GABINETE DO DESEMBARGADOR MARCELO VIEIRA

Fica V.Exa. intimada para tomar ciência do Despacho de ID e17b911, conforme abaixo transcrito:

“Conforme determinado na parte final da ata de audiência de ID bc76d47, encaminhe-se ao 

Ministério Público do Trabalho para emissão de parecer circunstanciado. Prazo de 5 dias, após o 

que, voltem conclusos

MACEIO/AL, 31 de agosto de 2020.

JOSE MARCELO VIEIRA DE ARAUJO

Desembargador Federal do Trabalho”

MACEIO/AL, 01 de setembro de 2020.

ALBA VALERIA DE ALBUQUERQUE E SILVA

Assessor
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 19a Região - MACEIÓ
Rua Prof. Lourenço Peixoto, Loteamento Stella Maris, Qd. 36 nº 90, Jatiúca, MACEIÓ/AL, CEP 57035-640 - Fone (82) 2123-7900

DCG nº 0000220-47.2020.5.19.0000

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO(S):  SINDICATO  DOS   EMPREGADOS  EM  EMPRESAS  DE

SEGURANÇA  VIGILÂNCIA  NO  ESTADO  DE  ALAGOAS;  SINDICATO  DAS

EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS

PARECER

1. Relatório

Trata-se  de  Dissídio  Coletivo  de  Greve,  com  pedido  de  liminar,

ajuizado  pelo  Ministério  Público do  Trabalho  (Id.  fa71e4b),  em  face  do Sindicato  das

Empresas  de  Vigilância, Segurança  e  Transporte  de  Valores   de  Alagoas  e  do

Sindicato  dos  Vigilantes  e  Empregados  em  Empresas  de  Segurança,  Vigilância  e

Transportes  de  Valores  e  dos  Trabalhadores  em  Serviço  de Segurança, Segurança

Pessoal,  Curso  de  Formação e Especialização  de  Vigilantes,  Empresas Orgânicas

Similares e Seus Anexos e Afins do Estado de Alagoas.

Por ocasião do ajuizamento do  presente  Dissídio,  informou   es

s  e  parquet  que  o  Sindicato  dos  Vigilantes  apresentou  perante  esse  Egrégio

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região pretensão de mediação pré-

processual  em  dissídio coletivo (PROAD  3073/2020),  em  face  do Sindicato  das

Empresas de Segurança Privada do Estado de Alagoas - SINDESP/AL, tendo sido

realizada audiência sob a Presidência do Desembargador João Leite, no dia 17 de

abril, e nos dias 12, 18, 29 de maio, 03, 06 e 09 de junho e, por fim, em 06.07 22 de

julho de 2020, no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

Ocorre  que,  apesar  de  várias  tentativas  de  se  chegar  a  um

consenso entre as partes, não se obteve um bom termo no sentido de se ter uma

solução extrajudicial, particularmente quanto à cláusula atinente ao reajuste de 5%

pleiteado pelo  sindicato  obreiro,  o  que  resultou na  deflagração  de  movimento

grevista  em  04.08.2020,  e, em sendo  a ação  proposta  o instrumento  propício  o

exame  da  questão,  pugnou  o  Ministério  Público  que  o  TRT  da  19ª  Região

exercesse seu Poder Normativo a fim de compelir a categoria patronal a implantar

o reajuste de 4,48% no piso da categoria, com base no INPC do período de janeiro/

2019  a  dezembro/2019, nos  salários de  seus  empregados, reajuste  que  deverá

retroceder à data-base  (janeiro/2020), devendo ser determinado o pagamento das

diferenças salariais até a data do julgamento do presente Dissídio Coletivo.
Pleiteado, ainda, que fossem mantidas  em plena atividade as
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funções  necessárias  ao  funcionamento dos  serviços  de vigilância  e  transporte de

valores,  quantitativo  de  trabalhadores  num percentual  mínimo,  que  sugere  de  70%

(setenta  por cento),  e  buscou  que  não  se  realizem  manifestações  ou  atos   que

pudessem  violar  ou  constranger  direitos  fundamentais  de  outrem,  a  exemplo  da

efetivação  de  piquetes  que impedissem  o  livre  trânsito  dos   trabalhadores  que

quisessem exercer o direito de laborar.

Em  decisão  de  Id.  fa71e4b  fora  concedida  a  tutela  de  urgência

requerida  e  determinada  a  manutenção  das atividades nos  serviços  de vigilância  e

transporte de valores  num percentual  de  70%,  sendo  determinado,  tambem,  que  o

sindicato  obreiro  se  abstivesse  de realizar  manifestações  ou  atos que  violassem,

constrangessem  direitos  fundamentais,  tais,  como  por exemplo,  “piquetes”   que

impedissem o livre  trânsito  dos  trabalhadores  que  quisessem exercer o  direito  de

laborar,  cominando  multa  diária de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  por   não

cumprimento  da  referida  decisão,  sem  prejuízo  de  se  responder pelo  crime  de

desobediência e de outros nas esferas cíveis e criminais.

Ainda   em    sede    da     supracitada     Decisão,     restou

designada  audiência  para  tentativa  de  conciliação  para   o   dia   17/08/2020   e

asseverado  que na  referida  audiência  seria  facultado  a  cada  sindicato   apresentar

suas propostas,  assim como  as  que  foram  motivo  de  impasse  que  resultaram na

deflagração da greve.

Realizada audiência no dia 17/08/2020 (Id, 1439939) as partes não

chegaram a um consenso, todavia, ponderaram que precisariam de mais uma outra

oportunidade para prosseguir nas tratativas.

Na última audiência realizada no presente feito (Id. bc76d47), pelo

SINDESP/AL restou informado que mantém a proposta anterior de 1% de aumento

salarial e de 4,48% sobre o tícket alimentação, sem retroativo e sem estabilidade,

acrescentando ainda a garantia de que no ano de 2021 seria pago o INPC do ano de

2020.
Na mesma oportunidade, pelo representante das  empresas, Sr.

Marcelo  Bianchin,  fora alegado que as empresas  estão  buscando,  hoje,  a  garantia

dos  empregos,  pois  o  impacto  que  vêm  sofrendo  por  causa  da  pandemia  como:

suspensão  de  contratos;  redução de  salários,  em  razão  da  medida  provisória;  a

necessidade  de  material  de  proteção  e  segurança  para  os  empregados,  dentre

outros,  impactam  diretamente  nos custos  operacionais,  impossibilitando  assim

qualquer repasse de aumento salarial retroativo.

De outro lado, ouvido o SINDVIGILANTES/AL, pelo representante

da categoria obreiro foi dito que a previsão do indicativo do INPC para 2020 não é

de 2,68%, conforme dito anteriormente,  mas sim de 1,08%, e,  nesse  patamar, os

trabalhadores estariam perdendo 3,48%.

Pelo  Presidente  do  sindicato  obreiro  fora   argumentado   que

diversas  reuniões ocorreram sem que se  chegasse a  um consenso,  tendo reiterado

reiterando que  a  categoria profissional  só  poderia  acatar  uma  proposta de aumento

salarial no percentual de 4,48%.
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Pela Exmª Srª Desembargadora Presidente do TRT da 19ª Região

restou  formulada  então  uma nova  proposta de 2% de reajuste salarial  e  6% de

reajuste sobre o tícket alimentação, sem retroativo.

Pelo  SINDESP/AL  foi  então  apresentada  uma  contraproposta  de

1,5%  de reajuste  salarial,  sem  retroativo,  e  de 5%  sobre o  ticket  alimentação, bem

como a garantia de que no ano de 2021 seria pago o INPC do ano de 2020.

Diante das propostas apresentadas, pelo Presidente do sindicato

restou dito ser difícil a aceitação de um reajuste inferior ao INPC, uma vez que há

no cenário atual empresas no Estado de Alagoas que já pagam o INPC de 4,48%.,

empregadoras essas que entendem o INPC como um direito do trabalhador

Vieram os autos  ao  Ministério  Público do  Trabalho,  para  emissão

de parecer circunstanciado.

2. Fundamentação

Precipuamente,  impende  destacar  que  a lei   nº   13.874,   de

20.09.2019, intitulada de "Lei da Liberdade Econômica", alterou o dispositivo do art.

421 do  CC,  de  forma  a  limitar  a  intervenção  mínima  do  Estado  nas   relações

contratuais advindas da autonomia da vontade das partes.

Todavia, há que se ter em mente que a interpretação da referida lei,

só  pode  ser  realizada  em  um viés  civil-constitucional,  de  maneira  harmônica  ao

princípio da livre iniciativa,  da solidariedade, e de que a liberdade contratual será

exercida nos limites da função social do contrato.

Diante  da situação posta  nos autos, denota-se  razoável o  reajuste

da  categoria  pelo  índice  do  INPC,  uma  vez  que irá  afetar   todas  as  cláusulas

econômicas, diante do momento de retrocesso na economia mundial e no Brasil, em

que o setor de prestação de serviços vem sendo afetado, ainda que   não  diretamente,

desequilibrando  a  relação contratual entre contratante  e  contratado.  Assim,  deve-se

priorizar a manutenção do emprego por meio da sobrevivência das empresas.

Faz-se mister destacar que qualquer reajuste salarial deve levar

em  conta  os índices  oficiais que avaliam  a correção  dos  preços  das  mercadorias e

serviços, uma vez que não pode a Justiça do Trabalho interferir na gestão  de  salários

das empresas, permitindo-se, tão somente, evitar a ocorrência de perda salarial para o

trabalhador  face  à  corrosão  decorrente  da  existência  de  inflação  econômica  dos

preços das mercadorias e serviços.

Deste  modo,  ante  à ausência  de negociação frutífera em relação  à

correção  da  tabela  salarial  dos trabalhadores  representados,  indica  o  Ministério

Público do  Trabalho  o  Índice Nacional de  Preços  ao  Consumidor - INPC,  do  IBGE,

criado  com  a  finalidade  de  orientar  especificamente  os  reajustes  de  salários  dos

trabalhadores e  que,  aliás,  é o  que vem  sendo aplicado por  esta e  outras  Cortes em

outros dissídios coletivos.

Conforme se constata da análise da tabela publicada pelo IBGE
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em  seu  sítio  eletrônico,  o  referido  índice  alcançou o  valor  acumulado  de  4,48%

(quatro  vírgula  quarenta e  oito por  cento),  apurado no  final  do  mês  de  dezembro  de

2019 e referente ao período dos  últimos  12 (doze) meses,  pelo  que se  conclui  que

os salários  dos empregados  da categoria  sofreram  igual  corrosão/redução,  devendo

ser corrigidos com o fito de manter-se o equilíbrio dos contratos de trabalho.

Destarte,  pronuncia-se  o  Ministério  Público  pela  aplicação  do

índice supracitado, correspondente à variação do INPC no período de 01 de janeiro

de  2019  a  31 de  dezembro  de  2019,  assegurado  o  direito  de  compensação  de

qualquer reajuste espontaneamente concedido no mesmo período, por ser medida

de justiça, com previsão no art. 13, § 1º, da Lei nº 10.192/2001, que assim dispõe:

“Art.  13.  (...) §  1º.  Nas revisões  salariais  na data-base

anual,  serão  deduzidas  as  antecipações  concedidas

no período anterior à revisão”.

Repise-se que acerca da aplicação do multicitado Índice, oportuno

colacionar julgados de diversas Cortes trabalhistas. Vejamos:

DISSÍDIO  COLETIVO.  REQUISITOS.  COMUM

ACORDO.  ENTENDIMENTO  REITERADO DESTE

EGRÉGIO  TRIBUNAL.  A  recusa  à  negociação

coletiva deve ser minimamente  fundamentada,  sob

pena  de  rejeição.  Ademais,  os  atos praticados  pela

suscitada  no  processo  são  incompatíveis  com  a

recusa  e  suprem  a  ausência  de   concordância

expressa. Entendimento reiterado desde Eg. TRT da

21ª  Região.  2. CHAMAMENTO  AO  PROCESSO.

AUTONOMIA    ADMINISTRATIVA    E  FINANCEIRA

DA SUSCITADA.  A  EMPARN  é  empresa  pública

com grande grau de autonomia,  com fins lucrativos e

que  conta  com  receita  própria.  O  chamamento  do

acionista  ente público   ao  processo  neste  caso  se

mostra desnecessário.  Entendimento reiterado  desde

Eg.  TRT   da   21ª   Região.   3.   IMPUGNAÇÃO   AO

VALOR   DA   CAUSA.   DISSÍDIO   COLETIVO. VALOR

ECONÔMICO  NÃO  ESPECÍFICO.  O  valor  da

causa  apontado  pela  suscitante  constitui

arbitramento racional  para  fins  de  cumprimento

do  art.  291,  CPC/15.  4.  CLÁUSULAS  SEM

FUNDAMENTAÇÃO.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM

JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO

TST E DO  TRT  DA

21ª  REGIÃO. Conforme  já  reiteradamente decidido

pelo TST e constante da OJ  32 da SDI-I, bem  como
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do PN 37 e, também, pelas decisões anteriores

deste  Eg.  TRT  da  21ª  Região,  as  cláusulas  de

dissídio coletivo que não estejam acompanhadas

de  fundamentação ou mínimas justificativas

devem ter os pedidos extintos sem julgamento de

mérito, com  esteio no art.  485,  IV  do  CPC/15.  5.

REAJUSTE  SALARIAL.  REPOSIÇÃO  DAS

PERDAS.  PREVISÃO  LEGAL.  UTILIZAÇÃO  DE

ÍNDICE  OFICIAL.     POSSIBILIDADE.

JURISPRUDÊNCIA

DO  TRT-21ª REGIÃO.  O art.  13,  §  1º  da  Lei  nº

10.192/2001  prevê  expressamente  a   revisão

salarial  na  data  base anual  e a  possibilidade  de

utilização do INPC como um parâmetro para fixar

a alíquota do reajuste. Este entendimento é

pacífico e  reiterado  neste TRT  da  21ª Região.  6.

Dissídio  coletivo admitido e parcialmente

procedente. (TRT 21,  RO

0000228-09.2016.5.21.0000 (DC),

Desembargador  Relator  Carlos Newton  de  Souza

Pinto,  Plenário,  Julgamento  em 18.05.2017,

Publicação em 29.05.2017). (Grifou-se)

DISSÍDIO  COLETIVO.  REAJUSTE  SALARIAL.

PROPORCIONALIDADE.         RAZOABILIDADE.

A

pretensão de reajuste salariais do sindicato suscitante

(8% sobre o piso salarial + 3% de aumento real + 3% de

produtividade desatende  ao princípio da razoabilidade

e  da  proporcionalidade,   porquanto  supera

excessivamente  os  indicadores  oficiais de  perda do

poder aquisitivo. Considerando  não  ter havido acordo

nas reuniões  entre  as  partes   e  na  audiência   de

conciliação  realizada,  entendo razoável

o  reajustamento  salarial,  referente  à  data-base,

pela  aplicação  de  índice  relativo   ao valor  do

INPC/IBGE  apurado no  período.O  reajuste  da

ordem  de 1,83% recompõe razoavelmente o poder

de  compra  dos  salários,  não havendo base  legal

para  impor  outro  índice  ao  suscitado.  Dissídio

coletivo  admitido  e cláusula  de reajuste salarial

deferida  parcialmente,  por  unanimidade.  (TRT-24,

00240065320185240000,  Relator:  JOÃO  DE DEUS

GOMES  DE  SOUZA,  Data  de  Julgamento:

02/08/2018,  Pleno  -  relatoria  nata  da  Vice-

Presidência). (Grifou-se)
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DISSÍDIO COLETIVO. REAJUSTE

SALARIAL. Apesar de não ser possível a

concessão de aumento real  por meio de dissídio

coletivo,  sobretudo  em  um  momento  de  crise

econômica  generalizada,  deve-se  assegurar,  ao

menos,  o  reajuste  dos  salários  segundo  o

INPC/IBGE,  de  modo  a  compensar  as  perdas

inflacionárias do período, preservando-se o poder

de  compra  dos  empregados.   (TRT-3-DCG:

00108590820195030000

0010859-08.2019.5.03.0000,  Relator:  Maria  Laura

Franco Lima de Faria, Seção de Disídios Coletivos)

(Grifou-se)

3. Conclusão

Posto isso, o Ministério  Público do  Trabalho  pronuncia-se  pela

confirmação  da  liminar  concedida no presente  feito  e  pela  aplicação do índice

supracitado, correspondente  à variação  do  INPC no  período de 01 de  janeiro de

2019 a 31 de dezembro de 2019, retroativo à data-base da categoria (janeiro.2020),

assegurado  o  direito  de  compensação  de  qualquer  reajuste  espontaneamente

concedido no mesmo período, por ser medida de justiça.

Maceió, 07 de setembro de 2020.

VIRGINIA DE ARAÚJO GONÇALVES FERREIRA

Procuradora do Trabalho
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Assinado eletronicamente por: MERCIA DE FATIMA BRANDAO PEIXOTO SOARES - Juntado em: 13/10/2020 15:52:02 - 
485afbd

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCESSO: DCG 0000220-47.2020.5.19.0000 

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL, 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS

ID do mandado: {VAL $idMandado} 

Destinatário: {VAL $nomeDestinatarioMandado}

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

ID do mandado: f269370

DESTINATÁRIO: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMP. DE SEG. VIGILÂNCIA NO 

ESTADO DE AL

CERTIDÃO

Diligência devolvida sem cumprimento - Perda do Objeto

Certifico e dou fé que devolvo o presente documento sem cumprimento, em razão

da perda de seu  objeto,  qual seja, Certidão da Oficiala de Justiça MARIA AMÉLIA PINHEIRO

SANTOS (ID 80b99cd) em que informa o cumprimento do mandado no dia 10.08.2020.

, 13 de outubro de 2020
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MERCIA DE FATIMA BRANDAO PEIXOTO SOARES
Oficial de Justiça Avaliador Federal
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Assinado eletronicamente por: MERCIA DE FATIMA BRANDAO PEIXOTO SOARES - Juntado em: 13/10/2020 15:56:31 - 
d835cb3

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCESSO: DCG 0000220-47.2020.5.19.0000 

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL, 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE ALAGOAS

ID do mandado: {VAL $idMandado} 

Destinatário: {VAL $nomeDestinatarioMandado}

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

ID do mandado: 3b13d27

DESTINATÁRIO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE 

AL

CERTIDÃO

Diligência devolvida sem cumprimento - Perda do Objeto

Certifico e dou fé que devolvo o presente documento sem cumprimento, em razão

da perda de seu  objeto,  qual seja, Certidão da Oficiala de Justiça MARIA AMÉLIA PINHEIRO

SANTOS (ID fe7993e) em que informa o cumprimento do mandado no dia 10.08.2020.

, 13 de outubro de 2020
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MERCIA DE FATIMA BRANDAO PEIXOTO SOARES
Oficial de Justiça Avaliador Federal
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Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Relator (a) do E. Tribunal Regional do Trabalho
da 19ª Região (TRT19)

SINDICATO  DAS   EMPRESAS  DE   SEGURANÇA  PRIVADA  DO   ESTADO   DE
ALAGOAS, já devidamente qualificada nos autos acima epigrafados, por conduto de seus patronos 
judiciais infra-firmados, vem à presença de V. Exa., com o sempre merecido respeito e acato de estilo, NA
CONDIÇÃO DE RECORRENTE, REQUERER A INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO     ORAL  
do patrono abaixo:

Ø GUSTAVO FERREIRA GOMES - OAB/AL 5.865

No julgamento do Dissídio Coletivo de Greve, cuja 16ª Sessão Virtual está designada para 21/10/2020 às 
09h00min horas.

Salienta que o referido advogado encontra-se regularmente habilitado nos autos.

Em tempo, REQUER que sejam todas as intimações e/ou notificações efetivadas em nome dos
advogados SAVIO LUCIO AZEVEDO MARTINS, FERNANDO ANTONIO JAMBO MUNIZ
FALCÃO E GUSTAVO FERREIRA GOMES.

Termos em que,pede deferimento.

Maceió/AL, 16 de outubro de 2020.

FERNANDO A. J. M. FALCÃO

OAB/AL 5.589

SAVIO LUCIO AZEVEDO MARTINS

OAB/AL 5.074

GUSTAVO FERREIRA GOME 

OAB/AL 5.865
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SILVANA R. DA CONCEIÇÃO

OAB/AL 9.322

WILLIANY ALVES PEIXOTO 

OAB/AL 15.033
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Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região.

PROCESSO Nº 0000220-47.2020.5.19.0000

O  SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E
EMPREGADOS  DE  EMPRESAS  DE  SEGURANÇA  E
TRABASPORTES  DE  VALORES  E  DOS  TRABALHADORES  EM
SERVIÇO DE SEGURANÇA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSOS DE
FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES, EMPRESAS
ORGÂNICAS  E  SIMILARES  E  SEUS  ANEXOS  E  AFINS  DO
ESTADO
DE ALAGOAS, representado por seu Presidente, através de seu procurador e
advogado, no Dissídio Coletivo de Greve, proposto nessa Egrégia Corte pelo
MINISTÉRIO   PÚBLICO  DO  TRABALHO  DA  19ª  REGIÃO,   vem,
perante  V.  Exa,  mui  respeitosamente,  requerer  o  direito  de  exercer  a
sustentação oral no Julgamento do referido Dissídio, que acontecerá no dia 21
de outubro corrente,

TERMOS EM QUE
PEDE E ESPERA DEFERIMENTO.

Maceió,19 de outubro de 2020

Ricardo Coelho de Barros
OAB/AL 2661
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO
EXPANSÃO DO CRETA - NÚCLEO 
TRIBUNAL PLENO
Relator: JOSE MARCELO VIEIRA DE ARAUJO
DCG 0000220-47.2020.5.19.0000
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE
AL E OUTROS (2)

Certifico que o PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA

NONA REGIÃO em sua 16ª sessão de julgamento, ordinária e telepresencial, realizada no dia

vinte  e  um  de  outubro  de  dois  mil  e  vinte(quarta-feira),  às  9h,  em  ambiente  eletrônico

telepresencial de julgamento, sob a Presidência do Exmº Sr. Desembargador JOÃO LEITE DE

ARRUDA ALENCAR e com a participação dos Exmºs. Srs. Desembargadores ANNE HELENA

FISCHER INOJOSA (Revisora), VANDA MARIA FERREIRA LUSTOSA, LAERTE NEVES DE

SOUZA e Juíza  Convocada CAROLINA BERTRAND RODRIGUES OLIVEIRA,  bem como do

representante  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  Procurador  RAFAEL  GAZZANÉO  JÚNIOR,

RESOLVEU, por unanimidade, adiar o presente julgamento em razão da ausência do Exmº

Sr.  Desembargador Relator,  por motivo de licença  para  tratamento de saúde,  ficando

desde já designada sessão para prosseguimento no dia 04/11/2020 às 9h. OBSERVAÇÕES:

Ausentes os Exmºs. Srs. Desembargadores JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO (Relator)  e

ANTÔNIO ADRUALDO ALCOFORADO CATÃO por motivo de licença para tratamento de saúde,

PEDRO  INÁCIO  DA  SILVA,  por  motivo  justificado,  e  ELIANE  ARÔXA  PEREIRA  RAMOS

BARRETO por motivo de licença para acompanhamento de pessoa da família.  Participou do

julgamento a Exmª Srª Juíza CAROLINA BERTRAND RODRIGUES OLIVEIRA convocada nos

termos do art. 11, §13 do Regimento Interno desta Corte. O Exmº Sr. Desembargador JOÃO

LEITE DE ARRUDA ALENCAR presidiu a sessão, porém não participou deste julgamento, nos

termos do art. 94, §3º do Regimento Interno. Ficou assegurada sustentação oral pelo suscitado-

sindicato  obreiro  do  Advogado  Ricardo  Coelho  Barros,  OAB/AL  -  2661.  Ficou  assegurada

sustentação oral pelo suscitado-sindicato patronal do Advogado Gustavo Ferreira Gomes, OAB

/AL - 5865.

MACEIO/AL, 21 de outubro de 2020.

ADALGISA JATUBA PARAIZO DE CARVALHO

Diretor de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO
EXPANSÃO DO CRETA - NÚCLEO 
TRIBUNAL PLENO
Relator: JOSE MARCELO VIEIRA DE ARAUJO
DCG 0000220-47.2020.5.19.0000
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE
AL E OUTROS (2)

Certifico que o presente processo foi incluído na pauta da 17ª Sessão de

Julgamento, Ordinária e Telepresencial, do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da Décima

Nona  Região,  designada  para  o  dia  04/11/2020,  a  partir  das  9h,  em  ambiente  eletrônico

telepresencial  de  julgamento,  por  meio  de  Videoconferência  pelo  Cisco  Webex  Meetings.

mediante o uso do aplicativo CISCO WEBEX MEETINGS. A Sala de Sessão Telepresencial do

Tribunal Pleno está disponível no endereço eletrônico: https://cnj.webex.com/meet/trt19-pleno

MACEIO/AL, 29 de outubro de 2020.

ADALGISA JATUBA PARAIZO DE CARVALHO

Diretor de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PROCESSO nº 0000220-47.2020.5.19.0000 (DCG) 

SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGILANCIA NO EST DE AL,

ADVOGADO: RICARDO COELHO DE BARROS - OAB: AL2661

SUSCITADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE 
ALAGOAS

ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA GOMES - OAB: AL5865 

RELATOR: MARCELO VIEIRA

I. Ementa

DISSÍDIO  COLETIVO  DE  GREVE.  TRABALHADORES  DE
EMPRESAS  DE VIGILÂNCIA,  SEGURANÇA  E  TRANSPORTE  DE
VALORES E AFINS. REAJUSTE SALARIAL. Considerando os
argumentos lançados na instrução do presente feito pelas partes coletivos,
defere-se  parcialmente  os  pedidos  formulados  pela  categoria  obreira,
estipulando-se  reajuste  salarial  de  4,48%,  bem como  reajuste  de  ticket
alimentação, no mesmo percentual, ambos retroativos a janeiro de 2020,
com imediata implantação em folha de pagamento, e pagamento retroativo
em  duas  parcelas,  no  início  do  próximo  ano,  em  razão  dos  efeitos
deletérios impostos à economia pela pandemia de COVID-19.

II. Relatório

Dissídio Coletivo de Greve ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

TRABALHO, com pedido de concessão de medida liminar (ID fa71e4b), em face do SINDICATO DAS

EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES DE ALAGOAS e do

SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E  EMPREGADOS  EM  EMPRESAS  DE  SEGURANÇA,

VIGILÂNCIA  E  TRANSPORTE  DE  VALORES  E  DOS  TRABALHADORES  EM  SERVIÇO DE

SEGURANÇA,  SEGURANÇA  PESSOAL,  CURSO  DE  FORMAÇÃO  E  ESPECIALIZAÇÃO  DE

VIGILANTES, EMPRESAS ORGÂNICAS SIMILARES E SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO DE

ALAGOAS.

Frustradas as tentativas de conciliação, realizadas em audiências presididas

pelo Exmo. Des. João Leite e no Ministério Público do Trabalho, não havendo acordo em relação ao

pedido do sindicato obreiro de reajuste de 5% para a categoria. Em decorrência, foi deflagrada greve em

04.08.2020, seguindo-se o ajuizamento da presente ação, na qual o  Parquet  postula que este Regional

exerça seu poder normativo, determinando a implantação de reajuste de 4,48% no piso da
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categoria, correspondente ao INPC do período de janeiro a dezembro de 2019, retroativo janeiro/2020,

data-base da categoria,  com pagamento  de  diferenças  salariais  até  a  data  do  julgamento  do  presente

Dissídio Coletivo.

Por meio da decisão de ID fa71e4b, a Exma. Presidente do Tribunal, Des.

Anne Inojosa, concedeu a tutela de urgência requerida, determinando a manutenção das atividades nos

serviços de vigilância e transporte de valores num percentual de 70%, bem como que o sindicato obreiro

se abstivesse de realizar manifestações ou atos que violassem ou constrangessem direitos fundamentais,

tais, como piquetes que impedissem o livre trânsito dos trabalhadores que quisessem exercer o direito de

laborar, tendo cominado multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Em  nova  audiência  (ID  bc76d47),  o  SINDESP/AL  reiterou  proposta

anterior  de  1%  de  aumento  salarial  e  de  4,48%  sobre  o  tícket  alimentação,  sem  retroativo  e  sem

estabilidade, acrescentando ainda a garantia de que no ano de 2021 seria pago o INPC do ano de 2020.

Ante  a  inexistência  de  consenso  entre  as  partes,  a  Desembargadora

Presidente do TRT da 19ª Região formulou proposta de 2% de reajuste salarial e 6% de reajuste sobre o

tícket alimentação, sem retroativo, tendo sido apresentada, pelo SINDESP/AL, contraproposta de1,5% de

reajuste salarial, sem retroativo, e de 5% sobre o ticket alimentação, bem como a garantia de que no ano

de 2021 seria pago o INPC do ano de 2020. Rejeitadas essas propostas pelo sindicato obreiro.

Em seu parecer de ID 31b7183, o Ministério Público do Trabalho opina 

"pela confirmação da liminar concedida no presente feito e pela aplicação do índice supracitado, 

correspondente à variação do INPC no período de 01 de janeiro de2019 a 31 de dezembro de 2019, 

retroativo à data-base da categoria (janeiro.2020), assegurado o direito de compensação de qualquer 

reajuste espontaneamente concedido no mesmo período.".

É o relatório.

III. I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Formalidades legais cumpridas. Conheço do Dissídio.

II - JUÍZO DE MÉRITO

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
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1. DO REAJUSTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL

Cuidam estes autos  eletrônicos de Dissídio Coletivo de Greve ajuizado

pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO DO  TRABALHO,  com  pedido  de  concessão  de  medida  liminar  (ID

fa71e4b),  em  face  do  SINDICATO  DAS  EMPRESAS  DE  VIGILÂNCIA,  SEGURANÇA  E

TRANSPORTE  DE  VALORES  DE  ALAGOAS  e  do  SINDICATO  DOS  VIGILANTES  E

EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES

E DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SEGURANÇA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSO DE

FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES,  EMPRESAS ORGÂNICAS SIMILARES E

SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO DE ALAGOAS.

Frustradas as tentativas de conciliação, realizadas em audiências presididas

pelo Exmo. Des. João Leite e no Ministério Público do Trabalho, não havendo acordo em relação ao

pedido do sindicato obreiro de reajuste de 5% para a categoria. Em decorrência, foi deflagrada greve em

04.08.2020, seguindo-se o ajuizamento da presente ação, na qual o Parquet postula que este Regional

exerça seu poder normativo,  determinando a  implantação  de reajuste  de 4,48% no piso da categoria,

correspondente ao INPC do período de janeiro a dezembro de 2019, retroativo janeiro/2020, data-base da

categoria, com pagamento de diferenças salariais até a data do julgamento do presente Dissídio Coletivo.

Por meio da decisão de ID fa71e4b, a Exma. Presidente do Tribunal, Des.

Anne Inojosa, concedeu a tutela de urgência requerida, determinando a manutenção das atividades nos

serviços de vigilância e transporte de valores num percentual de 70%, bem como que o sindicato obreiro

se abstivesse de realizar manifestações ou atos que violassem ou constrangessem direitos fundamentais,

tais, como piquetes que impedissem o livre trânsito dos trabalhadores que quisessem exercer o direito de

laborar, tendo cominado multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Em  nova  audiência  (ID  bc76d47),  o  SINDESP/AL  reiterou  proposta

anterior  de  1%  de  aumento  salarial  e  de  4,48%  sobre  o  tícket  alimentação,  sem  retroativo  e  sem

estabilidade, acrescentando ainda a garantia de que no ano de 2021 seria pago o INPC do ano de 2020.

Ante  a  inexistência  de  consenso  entre  as  partes,  a  Desembargadora

Presidente do TRT da 19ª Região formulou proposta de 2% de reajuste salarial e 6% de reajuste sobre o

tícket alimentação, sem retroativo, tendo sido apresentada, pelo SINDESP/AL, contraproposta de1,5% de

reajuste salarial, sem retroativo, e de 5% sobre o ticket alimentação, bem como a garantia de que no ano

de 2021 seria pago o INPC do ano de 2020. Rejeitadas essas propostas pelo sindicato obreiro.
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Em seu parecer de ID 31b7183, o Ministério Público do Trabalho opina

"pela  confirmação  da  liminar  concedida  no  presente  feito  e  pela  aplicação  do  índice  supracitado,

correspondente à variação do INPC no período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019,

retroativo  à  data-base  da  categoria  (janeiro.2020),  assegurado o  direito  de  compensação  de  qualquer

reajuste espontaneamente concedido no mesmo período.".

Feita essa síntese, decido.

Em sua petição inicial, o Ministério Público do Trabalho, atento ao fato de 

tratar-se de greve em serviço essencial, formulou os seguintes pedidos no presente dissídio de greve, 

verbis:

"4.1.1. Em face do SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS
EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTES
DE  VALORES  E  DOS  TRABALHADORES  EM  SERVIÇO  DE
SEGURANÇA. SEGURANÇA PESSOAL, CURSO DE FORMAÇÃO E
ESPECIALIZAÇÃO  DE  VIGILANTES,  EMPRESAS  ORGÂNIVCAS
SIMILARES E SEUS ANEXOS E AFINS DO ESTADO DE
ALAGOAS, seja determinado, via competente mandado endereçado ao seu
Presidente, Sr. JOSÉ CICERO FERREIRA, sob pena de multa diária de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ocorrência contrária à ordem judicial,
além da configuração do crime de desobediência e sem prejuízo de outras
cominações e indenizações, que:

a) Mantenha  em  plena  atividade,  nas  funções  necessárias  ao
funcionamento  dos  serviços  de  vigilância  e  transporte  de  valores,
quantitativo de trabalhadores num percentual  mínimo, que se sugere ao
MM Juízo, de 70% (setenta por cento);

b) Não realize manifestações ou atos que possam violar  ou constranger
direitos fundamentais de outrem, a exemplo da efetivação de piquetes que
impeçam o livre trânsito dos trabalhadores que queiram exercer o direito
de trabalhar."

Conforme  já  mencionado  acima,  a  Des.  Anne  Inojosa  já  deferiu,

liminarmente, o pedido de manutenção de funcionamento de 70% dos serviços da categoria, bem assim de

que não realizasse atos que impedissem os não aderentes à greve de acessarem seus postos de trabalho.

Além disso, requereu o Parquet que "os sindicatos suscitados sejam

instados a apresentarem suas propostas sociais e econômicas, especialmente as que foram motivo de

impasse que resultaram na deflagração da greve, para que o egrégio Tribunal decida o conflito, conforme

dispõe o § 3º do art. 114 da Constituição Federal".

A  esse  respeito,  sugere  o  Ministério  Público,  em  seu  parecer  de  ID

31b7183, a "confirmação da liminar concedida no presente feito e pela aplicação do índice supracitado,

correspondente à variação do INPC no período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019,
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retroativo à data-base da categoria (janeiro.2020), assegurado o direito de compensação de qualquer 

reajuste espontaneamente concedido no mesmo período."

De logo, declaro a legitimidade do suscitante, tendo em vista tratar-se de

greve em serviço considerado essencial pelo art. 10 da Lei de Greve. Outrossim, declaro a legalidade do

movimento grevista, haja vista o permissivo legal de greve em serviços essenciais, com observância de

requisitos específicos previstos na Lei 7783/89, cumpridos no caso destes autos.

Todavia,  considerando  tratar-se  de  serviços  essenciais  à  sociedade,

mantenho a liminar já deferida pela Exma. Sra. Presidente do Tribunal, Des. Anne Inojosa, no sentido de

que seja garantido pelos sindicatos obreiros percentual de pelo menos 70% do efetivo da categoria, bem

assim de que não haja atos de constrangimento ou intimação aos trabalhadores que não aderirem à greve e

que  desejem  trabalhar  normalmente.  Registre-se,  por  oportuno,  que  essa  é  obrigação  também

expressamente cominada na Lei 7783/89 (Lei de Greve), que em seu art. 6º, § 3º, determina que "As

manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho

nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.".

Já em relação ao valor do reajuste a ser aplicado aos salários dos membros

da categoria, prevaleceu, por maioria, após ponderação dos argumentos das partes coletivas, o reajuste

sugerido pelo Ministério Público do Trabalho, no montante de 4,48%, retroativo a janeiro de 2020, uma

vez tratar-se de percentual que corresponde à variação do INPC de janeiro a dezembro de 2019, isto é,

correspondente às perdas salariais experimentadas pela categoria naquele período. Estabeleço, outrossim,

que seja implantando reajuste de 4,48% no ticket alimentação, também retroativo a janeiro de 2020, por

idêntica razão.

A implantação dos reajustes deve ser efetuada na folha de pagamento de

novembro/2020,  independentemente  do  trânsito  em julgado,  devendo  o  retroativo  ser  pago  em duas

parcelas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, ressalvada a possibilidade de conciliação entre as

partes.

Conclusão do recurso

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao pedido do Ministério

Público do Trabalho para, declarando a legitimidade do suscitante e a legalidade do
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movimento grevista,  manter  a liminar já deferida pela Exma. Sra. Presidente do Tribunal, Des. Anne

Inojosa,  no sentido de  que  seja  garantido  pelos sindicatos  obreiros  percentual  de funcionamento  dos

serviços de pelo menos 70% do efetivo da categoria, bem assim de que não haja atos de constrangimento

ou intimação aos trabalhadores que não aderirem à greve e que desejem trabalhar normalmente. Além

disso, com relação ao valor do reajuste a ser aplicado aos salários dos membros da categoria, estabelece-

se reajuste da ordem de 4,48% sobre o piso salarial da categoria, retroativo a janeiro de 2020, bem como

que seja implantando reajuste de 4,48% no ticket alimentação, também retroativo a janeiro de 2020. A

implantação  dos  reajustes  deve  ser  efetuada  na  folha  de  pagamento  de  novembro/2020,

independentemente do trânsito em julgado, devendo o retroativo ser pago em duas parcelas nos meses de

janeiro e  fevereiro  de 2021,  ressalvada  a  possibilidade  de conciliação  entre  as  partes.  Transitada  em

julgado a decisão e não havendo pendências, arquivem-se os autos. Custas dispensadas, tendo em vista ter

sido suscitado o dissídio pelo Ministério Público do Trabalho (CLT, art. 790-A, inciso II).

Acórdão

O TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA DÉCIMA NONA REGIÃO realizou sua 17ª sessão de julgamento, ordinária e telepresencial, no dia

quatro de novembro de dois mil e vinte(quarta-feira), às 9h, em ambiente eletrônico telepresencial  de

julgamento,  sob  a  Presidência  do  Exmº  Sr.  Desembargador  PEDRO INÁCIO DA SILVA e  com  a

participação  dos  Exmºs.  Srs.  Desembargadores  JOSÉ  MARCELO  VIEIRA  DE  ARAÚJO(Relator),

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA(Revisora), JOÃO LEITE DE ARRUDA ALENCAR,  VANDA

MARIA FERREIRA LUSTOSA, ELIANE ARÔXA PEREIRA RAMOS BARRETO, LAERTE NEVES

DE SOUZA e da Juíza Convocada CAROLINA BERTRAND RODRIGUES OLIVEIRA, bem como do

representante  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  Procurador  RAFAEL  GAZZANÉO  JÚNIOR.

OBSERVAÇÕES:  Ausente  o  Exmº  Sr.  Desembargador  ANTÔNIO  ADRUALDO  ALCOFORADO

CATÃO por  motivo  de licença  para  tratamento  de  saúde.  Participou  a  Exmª Srª  Juíza  CAROLINA

BERTRAND RODRIGUES OLIVEIRA, convocada nos termos do art.  11, §13 do Regimento Interno

desta Corte.  O Exmº Sr. Desembargador PEDRO INÁCIO DA SILVA presidiu a sessão,  porém não

participou deste julgamento, nos termos do art. 94, §3º do Regimento Interno. Fez sustentação oral pelo

suscitante, Ministério Público do Trabalho, o procurador Rafael Gazzanéo Júnior. Fez sustentação oral

pelo suscitado-sindicato obreiro o Advogado Ricardo Coelho Barros, OAB/AL - 2661. Fez sustentação

oral pelo suscitado-sindicato patronal o Advogado Gustavo Ferreira Gomes, OAB/AL - 5865.

Acórdão  (0832929)         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1532



ACORDAM  os  Exmºs.  Srs.  Desembargadores  do  Tribunal  Pleno  do

Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  Décima  Nona  Região,  pelo  voto  de  desempate  do  Exmo.  Sr.

Desembargador  Presidente,  Pedro  Inácio  da  Silva,  conhecer  e  dar  parcial  provimento  ao  pedido  do

Ministério  Público do Trabalho para, declarando a legalidade da greve,  bem como a legitimidade  do

suscitante, manter a liminar já deferida pela Exma. Sra. Presidente do Tribunal, Des. Anne Inojosa, no

sentido de que seja  garantido pelos sindicatos obreiros percentual  de pelo menos 70% do efetivo da

categoria, bem assim de que não haja atos de constrangimento ou intimação aos trabalhadores que não

aderirem à greve e que desejem trabalhar normalmente. Além disso, com relação ao valor do reajuste a ser

aplicado aos salários dos membros da categoria, estabelecer o percentual na ordem de 4,48% sobre o piso

salarial da categoria, retroativo a janeiro de 2020. Por fim, estabelecer que seja implantado o reajuste de

4,48% no ticket alimentação, também retroativo a janeiro de 2020. A implantação dos reajustes devem ser

efetuadas na folha de pagamento de novembro/2020, independentemente do trânsito em julgado, devendo

o  retroativo  ser  pago  em  duas  parcelas  nos  meses  de  janeiro  e  fevereiro  de  2021,  ressalvada  a

possibilidade de conciliação entre as partes.Transitada em julgado a decisão e não havendo pendências,

arquivem-se os autos, contra os votos dos Exmos. Srs. Desembargadores Relator, João Leite de Arruda

Alencar  e  Laerte  Neves de Souza  que fixavam o reajuste de 4,% sobre o piso salarial  da categoria;

Desembargadora Revisora que fixava esse mesmo reajuste em 3% e fixava de 90 dias,  o prazo para

implantação  dos  reajustes,  e  estabelecia  os  meses  de  fevereiro  e  março/2021  para  pagamento  do

retroativo; e, Juiz Convocada Carolina Bertrand Rodrigues Oliveira que acompanhava a Desembargadora

Revisora quanto aos prazos de implantação e pagamento do retroativo.

Maceió, 04 de novembro de 2020.

MARCELO VIEIRA
Relator
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
Senhor Assessor-Jurídico da DG,
 
Cuida-se de processo licitação visando a prestação

de serviço continuado de Vigilância Armada - Pregão
Eletrônico n.º 95/2020 (0824502).

 
Razão pela qual, solicito a análise jurídica quanto

ao pedido de impugnação do Edital, ofertado pela Empresa
Segurpro Vigilância Patrimonial (evento 0832928) e
documentos (0832929 e 0832930).

 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/12/2020, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0832931 e o código CRC 8065AC69.

0001437-74.2020.6.02.8000 0832931v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
Senhor Pregoeiro, 
 
 
Diante de nova manifestação acerca do Pregão

Eletrônico nº 95/2020, desta feita impugnação (0832928),
solicita-se à SEGEC/SAD juntar aos autos a citada Convenção
Coletiva da Categoria, que estaria  registrada no MTE sob nº
AL000113/2020.

Ao ensejo, remetem-se em paralelo os autos à
ACAGE.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 18/12/2020, às 13:22, 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
0833021 e o código CRC 4F453CD1.

0001437-74.2020.6.02.8000 0833021v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
Senhora Chefe,
 
Conforme o Despacho AJ-DG (0833021), solicitamos

de V.Sª a juntada da Convenção Coletiva da Categoria, que
estaria  registrada no MTE sob nº AL000113/2020.

 
Atenciosamente.
 
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/12/2020, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833276 e o código CRC 05489C9F.

0001437-74.2020.6.02.8000 0833276v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
Senhor Pregoeiro,
Informo que a solicitada CCT encontra-se neste

procedimento, no evento 0824838, entretanto, trata-se, de
instrumento de categoria diversa à da contratação, conforme
ora informado através do Despacho SEGEC 0825372.

Para a categoria vigilância patrimônial, encontra-se
anexo ao procedimento ACÓRDÃO TRT 19ª
REGIÃO, 0825370.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 18/12/2020, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833297 e o código CRC 79266C09.

0001437-74.2020.6.02.8000 0833297v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
Tratando-se de matéria sob análise da AJ-DG,

devolvo o feito ao Sr. Assessor Jurídico, reportando-me ao
esclarecimento prestado pela SEGEC (doc. 0833021).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/12/2020, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833407 e o código CRC 7B3B028B.

0001437-74.2020.6.02.8000 0833407v1
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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 : 0001437-74.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração

ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2020. IMPUGNAÇÃO.  PREÇOS EMBASADOS EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
ANTERIOR À MAIS RECENTE, AINDA SUJEITA À CONFIRMAÇÃO EM INSTÂNCIA SUPERIOR.

 

Parecer nº 2430 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral, 
 
Retornam a esta AJ-DG os presentes autos

eletrônicos para conclusão da análise da impugnação
(0832928) apresentada no Pregão Eletrônico nº 95/2020,
desta feita, com os devidos esclarecimentos da SEGEC
(0833297) quanto à juntada da Convenção Coletiva da
Categoria, registrada no MTE sob nº AL000113/2020,
conforme solicitado no Despacho AJ-DG 0833021.

Aquela unidade gestora afirmou que a solicitada
CCT encontra-se neste procedimento, no evento 0824838,
entretanto, trata-se, de instrumento de categoria diversa da
aqui pretendida. Para a categoria vigilância patrimonial,
aplica-se o dissídio do ACÓRDÃO TRT 19ª REGIÃO, 0825370.

Em resumo, a impugnação (0832928) apresentada
pela empresa SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
S.A, CNPJ/MF sob n.º 25.278.459/0001-82, reclama a
republicação do edital do Pregão Eletrônico nº 95/2020
(0824502), com a devida reabertura do prazo, a fim de
que este Órgão considere, para fins de apresentação de
proposta de preços, a veiculação da Convenção Coletiva da
Categoria de 2020. 

De início, impende ressaltar que as planilhas de
Custos e Formação de Preços do presente certame foram
elaboradas considerando a CCT 2019. Não obstante,
o contrato a ser firmado prevê, expressamente, o direito da
contratada à repactuação referente à CCT seguinte, na forma
prevista no parágrafo segundo, da cláusula treze:

 
CLÁUSULA TREZE - DA REPACTUAÇÃO
E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO
As solicitações de repactuação e de
revisão serão devidamente analisadas
pelo TRE/AL e, uma vez aceitas, serão
concedidas pela sua autoridade máxima.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será admitida a
repactuação dos preços dos serviços
objeto do Contrato, desde que seja
observado o interregno mínimo de 1 (um)
ano.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O interregno
mínimo de 1 (um) ano para a
primeira repactuação será contado a
partir da data limite para
apresentação da proposta constante
do instrumento convocatório, se for
este o caso, ou da data do Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de
Trabalho ou equivalente vigente à
época da apresentação da proposta,
quando  a variação dos custos for
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decorrente da mão de obra e estiver
vinculadas às datas-bases destes
instrumentos.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As
repactuações subsequentes à primeira, a
anualidade será contada a partir da data
da última repactuação ocorrida.
(Grifos não constam do original)

 
O  ACÓRDÃO TRT 19ª REGIÃO, 0825370, aplicável

à categoria vigilância patrimônial, ainda estaria
sujeito à confirmação em instância superior, como
constatado por esta Assessoria Jurídica, na pessoa de seu
titular, por ocasião do Despacho AJ-DG 0826100.  Por esse
motivo, esta Assessoria Jurídica recomendou o
prosseguimento da licitação, àquela ocasião. 

Ocorre que nem o conteúdo do mencionado
despacho nem o conteúdo do Parecer ACAGE  2346
(0826259), que endossou o posicionamento desta Assessoria, 
foram divulgados para conhecimento dos eventuais licitantes,
o que pode vir a gerar confusão no momento da formulação
das propostas. 

Assim, (i) a fim de facilitar o julgamento das
propostas, evitando a adoção de diferentes convenções, (ii)
considerando que não houve a tempestiva publicação do
esclarecimento respondido por esta AJ-DG e pela ACAGE
e, ainda, (iii) considerando que o ACÓRDÃO TRT 19ª
REGIÃO, 0825370 determina que a implantação dos reajustes
deve ser efetuada na folha de pagamento de novembro/2020,
independentemente do trânsito em julgado, esta
Assessoria Jurídica recomenda a republicação do certame,
com a adoção dos novos valores previstos no DISSÍDIO
COLETIVO DE GREVE DCG 0000220-47.2020.5.19.0000. 

 
É o parecer. À consideração superior. 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 21/12/2020, às 09:42, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833564 e o código CRC 4A0A65FA.

0001437-74.2020.6.02.8000 0833564v9
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789:;9<=3:8>?>;3>8389@A=78@?B8C<;53;3:8>?>;3=:7898C<=>;3:8A=38B:789=3BDEFGHI39JGFHKLG3MH39HIDNLOPL3AFMLQR
@C:S532TQ4UUQT//12220V66R3W;?3NHGXYOMJMY3XHEL3=99899;7?=3SZ7[>?@=3>89<8378\?;C=A3>=398\Z?C<83W;7B=5
=99899;7?=3SZ7[>?@=3<78V=SV>\]CHGFL3=SV>\3YG3XNHGHOFHG3LDFYG3HEHFN̂OJ_YGR3HK3̀L_H3MY3HO_LKJOaLKHOFY3MH3bYGGL
9HOaYNJL3c2d/eeU6fR3OY3FNLFY3ML3KLFgNJL3GDG_JFLML3XHEL39=>3c2d/ee24f5h8K3LFHOPiY3LY3>HGXL_aY398\8@32d/ej6/R3XHPYV
EaH3klOJL3XLNL3NH_YOGJMHNLN3Y3>HGXL_aY3\9=>32d/e2/dR3OY3GHOFJMY3MH3GYEJ_JFLN3mDH3LG3DOJMLMHG3_YOGDEFJkLG3V3=SV>\3H
=@=\8R3LkLEJHK3GHR3MH3̀LFYR3an3OH_HGGJMLMH3MH3_LO_HELN3Y3_HNFLKH3XYN3̀YNPL3ML3MH_JGiY3OYFJ_JLML3XHEL3ZOJMLMH3\HGFYNLR
=_YNMiY3MY3<NJoDOLE37HIJYOLE3MY3<NLoLEaY3ML304p37HIJiY3XNỲHNJMY3OYG3LDFYG3MY3:7;@899;3Oq32222//2VT6Q/2/2QeQ04Q2222
c>@\f3V3MY_Q32d/ej623VR3mDH3MH̀HNJD3XLN_JLEKHOFH3YG3XHMJMYG3̀YNKDELMYG3XHEL3_LFHIYNJL3MH3kJIJELOFHG3H3L̀JOGR3hHGFJXDELOMYV
GH3NHLrDGFH3GLELNJLE3MH3TRTdsR3oHK3_YKY3NHLrDGFH3MH3FJ_tHF3LEJKHOFLPiYR3OY3KHGKY3XHN_HOFDLER3LKoYG3NHFNYLFJkYG3L3rLOHJNY
MH3/2/2R3_YK3JKHMJLFL3JKXELOFLPiY3HK3̀YEaL3MH3XLILKHOFYR3H3XLILKHOFY3NHFNYLFJkY3HK3MDLG3XLN_HELGR3OY3JOu_JY3MY
XNvwJKY3LOYR3HK3NLxiY3MYG3H̀HJFYG3MHEHFgNJYG3JKXYGFYG3y3H_YOYKJL3XHEL3XLOMHKJL3MH3@;b?>V04Qh;oGHNkLVGHR3MH3FYMY
KYMYR3mDH3GH3FNLFL3MH3MH_JGiY3XNỲHNJML3XHEY3<NJoDOLE3EY_LER3GDrHJFLR3HK3FHGHR3y3LXNH_JLPiY3MY3<9<R3MLu3L3XNHGHOFH3_YOGDEFL5
GH3GH3KLOFgK3Y3_HNFLKH3_YK3YG3kLEYNHG3HGFJKLMYG3cGDrHJYFG3L3NHXL_FDLPiYR3OL3̀YNKL3ML3EHJfR3YDR3GH3MH3XNYOFYR3_LO_HELVGH3L
XDoEJ_LPiY3H3NHFYKL3Y3̀HJFY3XLNL3LMHmDLN3L3_YOFNLFLPiY3LYG3kLEYNHG3MH̀JOJMYG3OY3_JFLMY3=_vNMiYQh:LNL3oHK3LOLEJGLN3L
mDHGFiYR3an3mDH3GH3NH̀HNHO_JLN3YG3FvXJ_YG3MY3HMJFLE3MY3:NHIiY38EHFN̂OJ_Y3Oq34e1/2/23c2d/Te2/f3V3_YOFNLFLPiY3MH3XHGGYL
rDNuMJ_L3XLNL3XNHGFLPiY3MH3GHNkJPY3_YOFJODLMY3MH3kJIJEzO_JL3LNKLML3VR3mDH3FNLFLK3MY3FHKL5<87B;3>8378W87{C@?=3jQ
A8\?9A=|};383C;7B=93~3L3@YOkHOPiY3@YEHFJkL3MH3<NLoLEaY3c@@<f3_YK3NHIJGFNY3OY3B<83GYo3O�KHNY3=A2222j41/204R
_HEHoNLML3HOFNH3Y39JOMJ_LFY3MLG38KXNHGLG3MH39HIDNLOPL3H3bJIJEzO_JL3MY38GFLMY3MH3=ELIYLG3H3Y39JOMJ_LFY3MYG38KXNHILMYG3MH
8KXNHGLG3MH39HIDNLOPL3H3bJIJEzO_JL3MY38GFLMY3MH3=ELIYLGQcQQQfUQ3ZC?>=>83>83B8>?>=3Z<?A?�=>=3:=7=3;3987b?|;3UQ03;G
GHNkJPYG3MH3kJIJEzO_JL3XLFNJKYOJLER3_YÒYNKH3JFHK30R3LEuOHL3ofR3MY3=OHwY3b?V=3ML3?C398\891B:>\3Oq32e1/206R3MHkHK3GHN
_YOFNLFLMYG3XHEY3XNHPY3KHOGLE3MH3_LML3XYGFY3MH3kJIJEzO_JL3NHmDHNJMYR3EJKJFLOMYVGH3LYG3kLEYNHG3KnwJKYG3HGFLoHEH_JMYG3OL
:YNFLNJL398\891B:3/0j1/206Q3UQ/3:LNL3Y38GFLMY3MH3=ELIYLG3L3@YOkHOPiY3@YEHFJkL3MH3<NLoLEaY3c@@<f3MH3/204R3_YK3O�KHNY
MH3NHIJGFNY3OY3B<83=A2222j41/204R3_YOGJMHNLOMYR3XYNFLOFYR3HK3GHDG3_nE_DEYGR3oHOH̀u_JYG3H3MJNHJFYG3MYG3FNLoLEaLMYNHG3mDH
ỲNLK3GDXNJKJMYG3XHEL3NH̀YNKL3ML3@A<R3oHK3_YKYR3XHEL3OYkL3@@<3MHGGL3_LFHIYNJLR3_HEHoNLML3HK30j12d1/204R3LJOML
kJIHOFHR3DFJEJxLML3XLNL3HKoLGLN3L3:ELOJEaL3MH3@DGFYG3H3WYNKLPiY3MH3:NHPYG3MHGFL3_YOFNLFLPiYQ3c\NJ̀YG3OiY3_YOGFLK3MY
YNJIJOLEf3:YN3GDL3kHxR3Y3_YOFNLFY3JOGHNFY3OY3HMJFLER3NH̀EHFJOMY3LG3MJGXYGJP�HG3_YNNHGXYOMHOFHG3MY3FHNKY3MH3NH̀HNlO_JLR3XNHkl
mDLOFY3y3NHXL_FDLPiY53@A�Z9ZA=3<78�83V3>=378:=@<Z=|};383>;3788�Z?A[�7?;38@;C�B?@;VW?C=C@8?7;3=G
GYEJ_JFLP�HG3MH3NHXL_FDLPiY3H3MH3NHkJGiY3GHNiY3MHkJMLKHOFH3LOLEJGLMLG3XHEY3<781=A3HR3DKL3kHx3L_HJFLGR3GHNiY3_YO_HMJMLG
XHEL3GDL3LDFYNJMLMH3KnwJKLQ3:=7�\7=W;3:7?B8?7;3V39HNn3LMKJFJML3L3NHXL_FDLPiY3MYG3XNHPYG3MYG3GHNkJPYG3YorHFY3MY
@YOFNLFYR3MHGMH3mDH3GHrL3YoGHNkLMY3Y3JOFHNNHIOY3KuOJKY3MH303cDKf3LOYQ3:=7�\7=W;398\ZC>;3�3;3JOFHNNHIOY3KuOJKY3MH
03cDKf3LOY3XLNL3L3XNJKHJNL3NHXL_FDLPiY3GHNn3_YOFLMY3L3XLNFJN3ML3MLFL3EJKJFH3XLNL3LXNHGHOFLPiY3ML3XNYXYGFL3_YOGFLOFH3MY
JOGFNDKHOFY3_YOkY_LFvNJYR3GH3̀YN3HGFH3Y3_LGYR3YD3ML3MLFL3MY3=_YNMYR3@YOkHOPiYR3>JGGuMJY3@YEHFJkY3MH3<NLoLEaY3YD
HmDJkLEHOFH3kJIHOFH3y3gXY_L3ML3LXNHGHOFLPiY3ML3XNYXYGFLR3mDLOMY3L3kLNJLPiY3MYG3_DGFYG3̀YN3MH_YNNHOFH3ML3KiY3MH3YoNL3H
HGFJkHN3kJO_DELMLG3yG3MLFLGVoLGHG3MHGFHG3JOGFNDKHOFYGQ3:=7�\7=W;3<87@8?7;3V3=G3NHXL_FDLP�HG3GDoGHmDHOFHG3y3XNJKHJNLR
L3LODLEJMLMH3GHNn3_YOFLML3L3XLNFJN3ML3MLFL3ML3�EFJKL3NHXL_FDLPiY3Y_YNNJMLQ3c\NJ̀YG3OiY3_YOGFLK3MY3YNJIJOLEf3@YÒYNKH3GH
_YOGFLFLR3LG3XELOJEaLG3MH3@DGFYG3H3WYNKLPiY3MH3:NHPYG3MY3XNHGHOFH3_HNFLKH3̀YNLK3HELoYNLMLG3_YOGJMHNLOMY3L3@@<3/204R
GHOMY3MY3LKXEY3_YOaH_JKHOFY3MYG3EJ_JFLOFHGR3mDH3ML3KHGKL3̀YNKL3MHkHNiY3ELoYNLN3HK3GDLG3XNYXYGFLGQ3>H3mDLEmDHN3̀YNKLR
Y3_YOFNLFY3L3GHN3̀JNKLMY3XNHklR3HwXNHGGLKHOFHR3Y3MJNHJFY3ML3_YOFNLFLML3y3NHXL_FDLPiY3NH̀HNHOFH3y3@@<3GHIDJOFH3cJO3_LGD3L
@@<3/2/2fR3OL3̀YNKL3XNHkJGFL3OY3XLNnINL̀Y3GHIDOMYR3ML3_EnDGDEL3FNHxH3MY3_YOFNLFY3L3GHN3̀JNKLMYQ3�n3mDH3GH3_YOGJMHNLN
FLKogKR3_YKY3oHK3LGGJOLEYD3Y39HOaYN39H_NHFnNJY3MH3=MKJOJGFNLPiY3c2d/ee24fR3mDH3L3@@<3/2/23LJOML3HGFLNJL3GDrHJFL3y
_YÒJNKLPiY3HK3JOGFzO_JL3GDXHNJYNQ3>HGGL3KLOHJNLR3GDIHNHVGH3L3_YOFJODJMLMH3ML3EJ_JFLPiYR3_YK3YG3HG_ELNH_JKHOFYG
XHNFJOHOFHGQh�3;3:7;CZC@?=B8C<;3=SV>\3<78V=AQ
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2020.
Tendo em conta o disposto no Parecer 2430

(0833564), da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral,
recomendado a republicação do certame, com a adoção dos
novos valores previstos no DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
DCG 0000220-47.2020.5.19.0000, direcionem-se os autos
conclusos ao Pregoieiro, para conhecimento e para a
necessária e competente atuação. 

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/12/2020, às 11:58, 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
0833811 e o código CRC 8D57DF84.

0001437-74.2020.6.02.8000 0833811v1
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9:;<=>?<<9@A5<BCDA>5E>BFAB9>A5GH5<BIJA5GB5:9K9=HILB<5B5KAC=>H=A<5GA5=>9M;CH:5>BF9ACH:5B:B9=A>H:5GB
H:HFAH<5N5=>B3H:5E>BFJA5B:B=>OC9KA5CP5Q7314145E>AKB<<A5CP54442RSTUTRV1414VWV41V84445=XYZ5[\5:X]X̂_̀aZ6
@BCA>5E>BIA5F:AMH:5@Z[Z5[\5GXbYĉ_65HMB>=A5B5dBKDHGA5H5\eYf\b_5<BF;>E>A5g9F9:hCK9H5EH=>9@AC9H:5<VHV
bZ]X\[_[\5\eYf\b_fX_ij5]Ze5b\[\5k_5KX[_[\5[\5<aZ5E_ciZj5Bb̂_[Z5[\5<aZ5E_ciZj5\b̂_l\i\]X[_5k_5Hm\kX[_5Bfe_kZ5@_f]n\̂ X̂j
kP52VRS7j5TP5Hk[_fj5b_i_541j5:_Y_j5KBE5474S8U442j5Xkb]fX̂_5kZ5KCEo3@d5bZl5kVP517V1T8VR7Q34442U81j5YZf5b\c5YfZ]cf_[Zf
Xkpf_U_bbXk_[Zj5kZb5_ĉZb5[Z5EfZ]\bbZ5:X]X̂_̂qfXZ5\e5f\p\frk]X_j5m\e5f\bY\X̂Zb_5\5̂\eY\b̂Xm_e\k̂\j5_5Yf\b\k̀_5[\5gV<Vsj
]Ze5pck[_e\k̂Z5]Ze5pck[_e\k̂Z5kZb5_f̂XtZb5SVPj5RVP5\5R25[_5:\X5d\[\f_i58VWWW3QS5\524V7143415\5G\]f\̂Z5d\[\f_i5kP
24V41R32Qj5l\e5]ZeZ5[\e_Xb5Yf\]\X̂Zb5i\t_Xb5Y\f̂Xk\k̂\b5\5_YiX]um\Xb5v5\bYw]X\j5l\e5]ZeZ5[\e_Xb5Yf\]\X̂Zb5i\t_Xb
Y\f̂Xk\k̂\b5\5_YiX]um\Xb5v5\bYw]X\j5Zp\f\]\f59@E;FCHIJAj5]ZkbZ_k̂\5vb5f_xy\b5[\5p_̂Z5\5[\5[Xf\X̂Z5_5b\tcXf5\zYZb̂_65KcX[_U
b\5[\5Yf\taZ5\i\̂f{kX]Z5Zl|\̂Xm_k[Z5_5}]Zk̂f_̂_̀aZ5[\5Y\bbZ_5|cf~[X]_5Y_f_5Yf\b̂_̀aZ5[\5b\fmX̀Z5]Zk̂Xkc_[Z5[\5gXtXi�k]X_
_fe_[_5k_b5[\Y\k[rk]X_b5[Zb5Xeqm\Xb5iZ]_iXx_[Zb5kZ5eckX]~YXZ5[\5@_]\XqU5Hi_tZ_bj5�c\5]ZeYf\\k[\fuj5_iwe5[_5eaZ5[\
Zlf_j5Z5pZfk\]Xe\k̂Z5[\5̂Z[Zb5Zb5XkbceZb5\5e_̂\fX_Xb5\5Z5\eYf\tZ5[Zb5\�cXY_e\k̂Zb5k\]\bbufXZb5v5\z\]c̀aZ5[Zb5b\fmX̀Zbj
]ZkpZfe\5\bY\]XpX]_̀y\b5\5�c_k̂X̂_̂XmZb5\b̂_l\i\]X[Zb5k\b̂\5\[X̂_i5\5b\cb5_k\zZbV52V5E>B:9@9CH>@BC=B5GH
=B@EB<=9g9GHGB5H5Yf\b\k̂\59eYctk_̀aZ5w5_lbZiĉ_e\k̂\5̂\eY\b̂Xm_j5̂\k[Z5\e5mXb̂_5bc_5_Yf\b\k̂_̀aZ5]Ze5_k̂\]\[rk]X_
e~kXe_5[\54S5�̂frb�5[X_b5�̂\Xbj5]Zk̂_[Zb5[_5[_̂_5pXz_[_5Y_f_5_l\f̂cf_5[_5b\bbaZ5Y�liX]_j5\e5115[\5[\x\elfZ5[\51414V
:ZtZj5Z5Yf_xZ5Y_f_5_Yf\b\k̂_̀aZ5[Z5f\]cfbZ5b\5\ẑXktc\5kZ5[X_52T5[\5[\x\elfZ5[\51414j5\e5]ZkbZk�k]X_5]Ze5Z5X̂\e52RV2V
EZf̂_k̂Zj5baZ5_b5f_xy\b5_�cX5_ffZi_[_b5]ZkbX[\f_[_b5Yi\k_e\k̂\5ZYZf̂ck_b5YZf5pXk[_f5Z5Yf_xZ5Y_f_5bc_5_Yf\b\k̂_̀aZ5k_
[_̂_5\5nZf_5bcYf_]X̂_[_bj5eẐXmZ5Z5�c_i5[\m\Ub\5]Zkn\]\f5\5|cit_f5\b̂_59eYctk_̀aZV51V5GH<5>H�LB<5�;B5@A=9gH>H@5H
E>B<BC=B59@E;FCHIJA59kX]X_ie\k̂\j5]ceYf\5b_iX\k̂_f5�c\5_5iX]X̂_̀aZ5mXb_j5YZf5e\XZ5[\5YfZ]\bbZ5Y�liX]Z5�c\5_bb\tcf\
Xtc_i[_[\5[\5]Zk[X̀y\b5_5̂Z[Zb5Zb5]Zk]Zff\k̂\bj5b\i\]XZk_f5_5YfZYZb̂_5e_Xb5m_k̂_|Zb_5v5H[eXkXb̂f_̀aZV5Bb̂_5YZ[\5b\f
]ZkbX[\f_[_5_5b~k̂\b\5[_5pXk_iX[_[\5[_5iX]X̂_̀aZj5YfZ[ĉZ5[_5Xk̂\fYf\̂_̀aZ5]ZelXk_[_5[Z5Xk]XbZ5��95[Z5_f̂V5ST5[_
KZkb̂X̂cX̀aZ5d\[\f_i5Mf_bXi\Xf_5]Ze5Z5_f̂V5SP5[_5:\X5kP58VWWW3QSj5]c|Zb5f\bY\]̂XmZb5̂\Zf\b5_59eYctk_k̂\5Zf_5̂f_kb]f\m\6
}��95U5f\bb_im_[Zb5Zb5]_bZb5\bY\]XpX]_[Zb5k_5i\tXbi_̀aZj5_b5Zlf_bj5b\fmX̀Zbj5]ZeYf_b5\5_iX\k_̀y\b5b\faZ5]Zk̂f_̂_[Zb
e\[X_k̂\5YfZ]\bbZ5[\5iX]X̂_̀aZ5Y�liX]_5�c\5_bb\tcf\5Xtc_i[_[\5[\5]Zk[X̀y\b5_5̂Z[Zb5Zb5]Zk]Zff\k̂\bj5]Ze5]iucbci_b5�c\
\b̂_l\i\̀_e5ZlfXt_̀y\b5[\5Y_t_e\k̂Zj5e_k̂X[_b5_b5]Zk[X̀y\b5\p\̂Xm_b5[_5YfZYZb̂_j5kZb5̂\feZb5[_5i\Xj5Z5�c_i5bZe\k̂\
Y\feX̂Xfu5_b5\zXtrk]X_b5[\5�c_iXpX]_̀aZ5̂w]kX]_5\5\]Zk{eX]_5Xk[XbY\kbum\Xb5v5t_f_k̂X_5[Z5]ceYfXe\k̂Z5[_b5ZlfXt_̀y\bV�5}Hf̂V
SPV5H5iX]X̂_̀aZ5[\b̂Xk_Ub\5_5t_f_k̂Xf5_5Zlb\fm�k]X_5[Z5YfXk]~YXZ5]Zkb̂X̂c]XZk_i5[_5XbZkZeX_j5_5b\i\̀aZ5[_5YfZYZb̂_5e_Xb
m_k̂_|Zb_5Y_f_5_5_[eXkXb̂f_̀aZ5\5_5YfZeZ̀aZ5[Z5[\b\kmZimXe\k̂Z5k_]XZk_i5bcb̂\k̂um\i5\5b\fu5YfZ]\bb_[_5\5|cit_[_5\e
\b̂fX̂_5]ZkpZfeX[_[\5]Ze5Zb5YfXk]~YXZb5lubX]Zb5[_5i\t_iX[_[\j5[_5XeY\bbZ_iX[_[\j5[_5eZf_iX[_[\j5[_5Xtc_i[_[\j5[_
YcliX]X[_[\j5[_5YfZlX[_[\5_[eXkXb̂f_̂Xm_j5[_5mXk]ci_̀aZ5_Z5Xkb̂fce\k̂Z5]ZkmZ]_̂qfXZj5[Z5|cit_e\k̂Z5Zl|\̂XmZ5\5[Zb5�c\5in\b
baZ5]Zff\i_̂ZbV�5Bj5k\bb_5e\be_5\b̂\Xf_5w5Z5�c\5Yf\]\X̂c_5_5G\]f\̂Z524V41R3142Q65}Hf̂V51P5A5Yf\taZj5k_5pZfe_5\i\̂f{kX]_j5w
]Zk[X]XZk_[Z5_Zb5YfXk]~YXZb5[_5i\t_iX[_[\j5[_5XeY\bbZ_iX[_[\j5[_5eZf_iX[_[\j5[_5Xtc_i[_[\j5[_5YcliX]X[_[\j5[_5\pX]Xrk]X_j5[_
YfZlX[_[\5_[eXkXb̂f_̂Xm_j5[Z5[\b\kmZimXe\k̂Z5bcb̂\k̂um\ij5[_5mXk]ci_̀aZ5_Z5Xkb̂fce\k̂Z5]ZkmZ]_̂qfXZj5[Z5|cit_e\k̂Z
Zl|\̂XmZj5[_5f_xZ_lXiX[_[\j5[_5]ZeY\̂X̂XmX[_[\j5[_5YfZYZf]XZk_iX[_[\5\5_Zb5�c\5in\b5baZ5]Zff\i_̂ZbV5�52P5A5YfXk]~YXZ5[Z
[\b\kmZimXe\k̂Z5bcb̂\k̂um\i5b\fu5Zlb\fm_[Z5k_b5\̂_Y_b5[Z5YfZ]\bbZ5[\5]Zk̂f_̂_̀aZj5\e5bc_b5[Xe\kby\b5\]Zk{eX]_j5bZ]X_ij
_elX\k̂_i5\5]cîcf_ij5kZ5e~kXeZj5]Ze5l_b\5kZb5Yi_kZb5[\5t\b̂aZ5[\5iZt~b̂X]_5bcb̂\k̂um\i5[Zb5qftaZb5\5[_b5\k̂X[_[\bV5�51P
Hb5kZfe_b5[Xb]XYiXk_[Zf_b5[_5iX]X̂_̀aZ5b\faZ5Xk̂\fYf\̂_[_b5\e5p_mZf5[_5_eYiX_̀aZ5[_5[XbYĉ_5\k̂f\5Zb5Xk̂\f\bb_[Zbj
f\btc_f[_[Zb5Z5Xk̂\f\bb\5[_5_[eXkXb̂f_̀aZj5Z5YfXk]~YXZ5[_5XbZkZeX_j5_5pXk_iX[_[\5\5_5b\tcf_k̀_5[_5]Zk̂f_̂_̀aZV�5Bk̂f\̂_k̂Zj
kaZ5baZ5\b̂_b5_b5]Zk[X̀y\b5_bb\m\f_[_b5Y\iZ5�ftaZ5k\b̂\5YfZ]\bbZ5iX]X̂_̂qfXZj5m\x5�c\5ĉXiXx_Ub\5[\5]Zk[X̀aZ5_k{e_i_5Y_f_5_
n_lXiX̂_̀aZ5[\5b\cb5iX]X̂_k̂\bj5]ZkbXb̂Xk[Z5\e5̂f_̂_e\k̂Z5�c\5p\f\e5YfXk]~YXZb5l_bXi_f\b5[Z5YfZ]\bbZ5iX]X̂_̂qfXZj5\e5\bY\]X_i
Z5[_5i\t_iX[_[\j5_5m_k̂_|ZbX[_[\j5_5\]ZkZeX]X[_[\j5[\k̂f\5ZĉfZbj5XeYZbbXlXiX̂_k[Z5_5_Yf\]X_̀aZ5[_5YfZYZb̂_5[\5Yf\̀Zb
_[\�c_[_5_Z5Zl|\̂Z5iX]X̂_[ZV5Ĥ\k̂\Ub\5_Z5̂\Zf5]Zi_]XZk_[Z5[Z5B[X̂_i5\5=\feZ5[\5>\p\frk]X_5kZ5̂Z]_k̂\5v5\i_lZf_̀aZ5[_
YfZYZb̂_5[\5Yf\̀Zb5[Zb5iX]X̂_k̂\b6575N5GH5HE>B<BC=HIJA5GH5E>AEA<=H5B5GA<5GAK;@BC=A<5GB5DHM9:9=HIJAV57V2V5Ab
iX]X̂_k̂\b5\k]_eXkn_faZj5\z]icbXm_e\k̂\5YZf5e\XZ5[Z5bXb̂\e_j5]Zk]ZeX̂_k̂\e\k̂\5]Ze5Zb5[Z]ce\k̂Zb5[\5n_lXiX̂_̀aZ
\zXtX[Zb5kZ5\[X̂_ij5YfZYZb̂_5]Ze5_5[\b]fX̀aZ5[Z5Zl|\̂Z5Zp\f̂_[Z5\5Z5Yf\̀Zj5_̂w5_5[_̂_5\5Z5nZfufXZ5\b̂_l\i\]X[Zb5Y_f_
_l\f̂cf_5[_5b\bbaZ5Y�liX]_j5�c_k[Zj5\k̂aZj5\k]\ff_fUb\Uu5_ĉZe_̂X]_e\k̂\5_5\̂_Y_5[\5\kmXZ5[\bb_5[Z]ce\k̂_̀aZV5W5N5GA
E>BBCKD9@BC=A5GH5E>AEA<=H5U5WV2V5A5iX]X̂_k̂\5[\m\fu5\kmX_f5bc_5YfZYZb̂_5e\[X_k̂\5Z5Yf\\k]nXe\k̂Zj5kZ5bXb̂\e_
\i\̂f{kX]Zj5[Zb5b\tcXk̂\b5]_eYZb65�VVV�5l�5G\b]fX̀aZ5[\̂_in_[_5[Z5Zl|\̂Zj5]Zk̂\k[Z5_b5XkpZfe_̀y\b5bXeXi_f\b5vb
\bY\]XpX]_̀y\b5]Zkb̂_k̂\b5kZb5_k\zZb5[\b̂\5B[X̂_i�5WV1V5=Z[_b5_b5\bY\]XpX]_̀y\b5[Z5Zl|\̂Z5]Zk̂X[_b5k_5YfZYZb̂_5mXk]ci_e5_
KZk̂f_̂_[_V5WVSV5CZb5m_iZf\b5YfZYZb̂Zb5\b̂_faZ5Xk]icbZb5 Ẑ[Zb5Zb5]cb̂Zb5ZY\f_]XZk_Xbj5\k]_ftZb5Yf\mX[\k]XufXZbj
f̂_l_inXb̂_bj5̂fXlĉufXZbj5]Ze\f]X_Xb5\5�c_Xb�c\f5ZĉfZb5�c\5Xk]X[_e5[Xf\̂_5Zc5Xk[Xf\̂_e\k̂\5kZ5pZfk\]Xe\k̂Z5[Zb5l\kbV5WVRV
Ab5Yf\̀Zb5Zp\f̂_[Zbj5̂_k̂Z5k_5YfZYZb̂_5XkX]X_ij5�c_k̂Z5k_5\̂_Y_5[\5i_k]\bj5b\faZ5[\5\z]icbXm_5f\bYZkb_lXiX[_[\5[Z5iX]X̂_k̂\j
kaZ5in\5_bbXb̂Xk[Z5Z5[Xf\X̂Z5[\5Yi\X̂\_f5�c_i�c\f5_î\f_̀aZj5bZl5_i\t_̀aZ5[\5\ffZj5ZeXbbaZ5Zc5�c_i�c\f5ZĉfZ5Yf\̂\ẑZV
HCB�A595U5=B>@A5GB5>BdB>�CK9H5U5SV5:BF9<:HIJA5B5CA>@H<5�5_5KZkm\k̀aZ5KZi\̂Xm_5[\5=f_l_inZ5�KK=�5]Ze5f\tXb̂fZ5kZ
@=B5bZl5k�e\fZ5H:4444SQ3142Qj5]\i\lf_[_5\k̂f\5Z5<Xk[X]_̂Z5[_b5BeYf\b_b5[\5<\tcf_k̀_5\5gXtXi�k]X_5[Z5Bb̂_[Z5[\
Hi_tZ_b5\5Z5<Xk[X]_̂Z5[Zb5BeYf\t_[Zb5[\5BeYf\b_b5[\5<\tcf_k̀_5\5gXtXi�k]X_5[Z5Bb̂_[Z5[\5Hi_tZ_bV5HbbXej5\e
]ZkpZfeX[_[\5]Ze5_5i\X̂cf_5bcYf_j5w5kẐqfXZ5[\Yf\\k[\f5�c\5Zb5iX]X̂_k̂\b5\b̂aZ5[\bZlfXt_[Zb5_5_Yf\b\k̂_f5bc_5YfZYZb̂_5[\
Yf\̀Zb5\el_b_[Zb5[_5KZkm\k̀aZ5KZi\̂Xm_5[\5=f_l_inZ5�KK=�5[\514145YZf5Xk̂\few[XZ5[_5[\]XbaZ5YfZp\fX[_5kZ5_]qf[aZ5[Z
=fXlck_i5]c|Z5\p\X̂Z5w5Xe\[X_̂Z5\5w5̂Ẑ_ie\k̂\5_YiX]um\i5_Z5Yf\b\k̂\5YfZ]\bbZ5\[X̂_i~]XZ5mXb̂Z5�c\5Y_f_5_5]ZeYZbX̀aZ5[\
Yf\̀Zb5̂Z[Zb5Zb5Y_f̂X]XY_k̂\b5[\m\faZ5b\5bclbX[X_f5[Zb5m_iZf\b5̂Ẑ_ie\k̂\5\e5]ZkpZfeX[_[\5v5KK=5_̂c_iXx_[_V5�HCB�A59�5HZ
]Zk̂fufXZ5[Xb̂Zj5w5XeY\fXZbZ5[\b̂_]_f5�c\5_5Y\fe_krk]X_5[Z5̂\Zf5[_5\zXtrk]X_5bcYf_5YZf5\b̂\5�ftaZ5XeYiX]_5k_5_Yf\b\k̂_̀aZ
[\5YfZYZb̂_5[\5Yf\̀Zb5̂Ẑ_ie\k̂\5\e5[XbbZk�k]X_5]Ze5Zb5_̂c_Xb5Y_f�e\̂fZb5i\t_Xb5|u5�c\5_5_YiX]_̀aZ5[_5KZkm\k̀aZ5KZi\̂Xm_
[\5=f_l_inZ5�KK=�5[\5142Q5]Ze5f\tXb̂fZ5kZ5@=B5bZl5k�e\fZ5H:4444SQ3142Q5Yf\mr5Zb5Y\f]\k̂c_Xb5[\5fclfX]_b5�c\5kaZ
]Zk[Xx\e5e_Xb5]Ze5_5f\_iX[_[\5mXb̂Z5�c\5̂Z[Zb5Zb5]cb̂Zb5Yf\mXb̂Zb5k_5Yf\b̂_̀aZ5[\5b\fmX̀Zb5pZf_e5f\_|cb̂_[Zb5\e
]ZkpZfeX[_[\5]Ze5_5Xk[\z_̀aZ5[Z5~k[X]\5_[Ẑ_[Z5k_5Yf\b\k̂\5KZkm\k̀aZ5KZi\̂Xm_5[\5=f_l_inZ5�KK=�5[\51414V5C\bb\5kZf̂\
kaZ5w5[\e_Xb5[Xx\f5�c\5_5_Yf\b\k̂_̀aZ5[_5YfZYZb̂_5[\5Yf\̀Zb5\el_b_[Zb5k_5KZkm\k̀aZ5KZi\̂Xm_5[\5=f_l_inZ5�KK=�5[\
142Q5kaZ5YZ[\fu5f\bcî_f5k_5m_k̂_|ZbX[_[\5\5\]ZkZeX]X[_[\5[Z5Yf\̀Z5[Z5Zl|\̂Z5iX]X̂_[Z5v5H[eXkXb̂f_̀aZ5E�liX]_5mXb̂Z5p\fXf
Ẑ̂_ie\k̂\5_b5[Xf\̂fXx\b5i\t_Xb5_il\ft_[_b5k_5KZkm\k̀aZ5KZi\̂Xm_5[\5=f_l_inZ5�KK=�5[\514145Y_f_5_5Yf\b\k̂\5\z\]c̀aZ5[Zb
b\fmX̀Zbj5bZlf\̂c[Zj5YZ[\k[Z5_]_ff\̂_f5Yf\|c~xZb5_Z5\fufXZ5Y�liX]Z5|u5�c\5kaZ5nZcm\5_5Yf\mXbXlXiX[_[\5[Zb5]Zff\̂Zb5[XYiZe_b
Y_f_5Zp\f̂_f5_5e\inZf5YfZYZb̂_5[\5Yf\̀ZbV5Be5kẐ_5[\5f\pZf̀Zj5f\YXb_Ub\5�c\5b\tck[Z5Z5_f̂V5TPj5Xk]XbZ5��g9j5[_5KZkb̂X̂cX̀aZ
d\[\f_i5[\52Q88j5w5[Xf\X̂Z5[Zb5̂f_l_in_[Zf\b5cfl_kZb5\5fcf_Xb5Z5f\]Zkn\]Xe\k̂Z5[_b5]Zkm\k̀y\b5\5_]Zf[Zb5]Zi\̂XmZb5[\
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%&'(')*+,-+.,/0'1.,2'&%1312'&456,7+5'-+,8,9'&%',:';<'=,+,'&%6,>??,-',9@A,3+<B4&4,+,3'&C3%4&,<+&5'%1D+,',4..'.
3+<D4<EF4.,4,'3+&-+.6,G4..',B+&5'=,%'1.,'H0.%4.,%I5,B+&E',-4,)41,4=,2+&%'<%+=,D1<30)'5,'.,3+<-1EF4.,B1&5'-'.,2'&',&4;4&,'.
&4)'EF4.,1<-1D1-0'1.,-4,%&'(')*+,-0&'<%4,.0',D1;I<31'6,J..15=,+.,&4'H0.%4.,2&4D1.%+.,2'&',',3'%4;+&1',2&+B1..1+<'),-'
9+<D4<EK+,9+)4%1D',-',9'%4;+&1',L99AM,-4,NONO=,%+&<',+(&1;'%P&1',',+(.4&DQ<31',-4..4,2'%'5'&,2+&,/045,3+<%&'%4
%&'(')*'-+&4.,-'/04)',3'%4;+&1'6,9+5,4B41%+=,',9+<.%1%01EK+,R4-4&'),4,',9@A=,2+&,.1,.P=,HC,3+<.0(.%'<31'5,-4%4&51<'EK+
)4;'),/04,+(&1;'5,+.,2'&%1312'<%4.,-4,)131%'EF4.,L4,+0%&+.,3+<%&'%'<%4.,45,;4&')M=,2'&',',4S430EK+,-4,/0'1./04&,.4&D1E+.=
1<3)0.1D4,+(&'.,2T()13'.=,',3052&1&45,+.,'3+&-+.,L/0'<-+,.1;<'%C&1+.M,4,3+<D4<EF4.,3+)4%1D'.,-4,%&'(')*+,D1;4<%4.=,3+5+,U
+,3'.+,45,3+54<%+6,7+(&4,+,%45'=,3'(4,+(.4&D'&,',-+0%&1<',-4,:'0&131+,V+-1<*+,G4);'-+,'+,4S2+&,.+(&4,'.,3'&'3%4&W.%13'.
H0&W-13'.,-+.,J9A.,4,99A.X,YZ666[,',2'&%130)'&1-'-4,-4,%'1.,-12)+5'.,4<3+<%&'\.4,<',31&30<.%Q<31',-4,/04,.K+,<4;P31+.
H0&W-13+.,34)4(&'-+.,2+&,.0H41%+.,2&1D'-+.,Z666[=,%4<-+,%'1.,<4;P31+.,H0&W-13+.,+,3+<-K+,-4,2&+-0]1&,&4;&'.,H0&W-13'.,L4,<K+
54&'.,3)C0.0)'.,+(&1;'31+<'1.=,3+5+,2&P2&1+,'+.,-45'1.,<4;P31+.,H0&W-13+.,2&1D'-+.M6,J,-1B4&4<E',4.243WB13',-4,%'1.,-12)+5'.
24&'<%4,+0%&+.,3+&&4)'%+.=,4.%C=,2+&%'<%+=,<',3+5(1<'EK+,.1<;0)'&,/04,3+<3&4%1]'5X,+,B'%+,-4,.4&45,3+<%&'%+.=,2'3%+.,-4
D+<%'-4.,2&1D'-'.=,45(+&',3+)4%1D'.=,-+%'-+.,-+,2+-4&,-4,3&1'EK+,-4,<+&5'.,H0&W-13'.6̂,L:'0&131+,V+-1<*+,G4);'-+=,90&.+
-4,G1&41%+,-+,A&'(')*+=,7K+,_'0)+̀@A&=,NO?a,4-6,?b=,26,?bcdM,e4..',54.5',4.%41&'=,+,J3P&-K+,N6?bb̀NOO>,\,A9f,\,_)4<C&1+=
+,:1<1.%&+\g4)'%+&,J0;0.%+,7*4&5'<,9'D')3'<%1,4S2h.,4S'%'54<%4,4..4,4<%4<-154<%+6,i5,.40,D+%+=,+,5';1.%&'-+,&4;1.%&+0
/04X,Y-4D4,.4&,4.3)'&431-+,/04,+.,'3+&-+.,3+)4%1D+.,/04,D1<30)'5,+,21.+,.')'&1'),-4,3'%4;+&1',2&+B1..1+<'),%I5,B+&E'
<+&5'%1D'=,3+<B+&54,2&4341%0',+,'&%6,jk=,1<31.+,llmn=,-',9R̀dd,3̀3,'&%6,>??,-',9@A6̂,i=,%'5(U5,+,J3P&-K+,j?c̀NO?d,o,A9f
o,_)4<C&1+=,+,:1<1.%&+\g4)'%+&,p&0<+,G'<%'.=,-45+<.%&',/04,<K+,U,.+54<%4,45,&4)'EK+,'+,21.+,.')'&1'),/04,+,4-1%'),-4D4
&4.241%'&,',9+<D4<EK+,9+)4%1D',-+,A&'(')*+=,5'.,.15,-4,%+-'.,'.,+(&1;'EF4.,3+<%1-'.,-4<%&+,-4)'=,2+&,1..+,D4H'X,Ye+
%+3'<%4,8,J-51<1.%&'EK+,_T()13'=,/0'<-+,-','%1D1-'-4,-4,4)'(+&'EK+,-+.,+&E'54<%+.,-4,&4B4&I<31',2'&',)131%'EF4.=,'..15
3+5+,',)4;1.)'EK+,.+(&4,-1&41%+,-+,%&'(')*+=,',1<%4&2&4%'EK+,-'.,<+&5'.,4.243WB13'.,%'5(U5,24&51%4,3+<3)01&,24)'
+(&1;'%+&14-'-4,-4,+(.4&DQ<31',-+.,J9A.,4,99A.,<4..'.,3+<%&'%'EF4.6,m4H'5+.6,J,@41,d6>>>̀?ccq=,45,.40,'&%6,jk=,r,Nk=
1<31.+,nn=,-4%4&51<',/04,'.,+(&'.,4,+.,.4&D1E+.,.+54<%4,2+-4&K+,.4&,)131%'-+.,/0'<-+,4S1.%1&,+&E'54<%+,-4%')*'-+,45
2)'<1)*'.,/04,4S2&4..45,',3+52+.1EK+,-4,%+-+.,+.,.40.,30.%+.,0<1%C&1+.6,n;0')54<%4=,',@41,?N6b>ǸNO??,'2&4.4<%'
-1.312)1<',.151)'&,<+.,'&%6,Nk=,2'&C;&'B+,T<13+=,1<31.+,mn=,3̀3,+,'&%6,dk=,r,ak6,sC,<4..4,2+<%+,HC,U,2+..WD4),1<B4&1&,',<434..1-'-4
-4,3+<.1-4&'EK+,-+.,2'3%+.,3+)4%1D+.=,*'H',D1.%',/04,'.,+(&'.,4,.4&D1E+.,2&431.'5,.4&,+&E'-+.,'-4/0'-'54<%4,45,4%'2'
2&UD1',8,)131%'EK+6,G4.%'&%4=,3+5+,%'1.,'3+&-+.,%45,B+&E',<+&5'%1D'=,.0',+(.4&DQ<31',3+<.%1%01,3+<-1EK+,B0<-'54<%'),2'&','
3+<B+&51-'-4,-4..4.,+&E'54<%+.6,Z666[̂,_+&%'<%+=,<4..4,D1U.=,',J-51<1.%&'EK+,_T()13'=,/0'<-+,-','%1D1-'-4,-4,4)'(+&'EK+
-+.,+&E'54<%+.,-4,&4B4&I<31',2'&',)131%'EF4.=,'..15,3+5+,',)4;1.)'EK+,.+(&4,-1&41%+,-+,%&'(')*+=,',1<%4&2&4%'EK+,-'.,<+&5'.
4.243WB13'.,%'5(U5,24&51%4,3+<3)01&,24)',+(&1;'%+&14-'-4,-4,+(.4&DQ<31',-+.,J9A.,4,99A.,'%0')1]'-'.,<4..'.,3+<%&'%'EF4.6
i=,3+&&+(+&'<-+,3+5,%+-+,+,4S2+.%+=,',n520;<'<%4,&4;1.%&',2+&,+2+&%0<+,/04,'..1.%4,8,J-51<1.%&'EK+,_T()13'=,2+&
1<%4&5U-1+,-4.%4,t&;K+,8,1<3)0.K+,45,.40,2&+34..+,4-1%')W31+,-',4S1;I<31',-4,%+-'.,'.,&0(&13'.,'%0')1]'-'.,2&4D1.%'.,<'
9+<D4<EK+,9+)4%1D',-',9'%4;+&1',L99AM,-4,NONO,-4,B+&5',3+520).P&1',45,3+<B+&51-'-4,3+5,+,%&43*+,-',-431.K+,451%1-'
24)+,A&1(0<'),&421.'<-+,+,.40,4B41%+,154-1'%+,'+,2&4.4<%4,4-1%')6,@41','%4<%'54<%4X,YJ9ugGJ:,+.,iS5k.6,7&.6
G4.45('&;'-+&4.,-+,A&1(0<'),_)4<+,-+,A&1(0<'),g4;1+<'),-+,A&'(')*+,-',GU315',e+<',g4;1K+=,24)+,D+%+,-4,-4.452'%4,-+
iS5+6,7&6,G4.45('&;'-+&,_&4.1-4<%4=,_4-&+,n<C31+,-',71)D'=,3+<*434&,4,-'&,2'&31'),2&+D154<%+,'+,24-1-+,-+,:1<1.%U&1+
_T()13+,-+,A&'(')*+,2'&'=,-43)'&'<-+,',)4;')1-'-4,-',;&4D4=,(45,3+5+,',)4;1%151-'-4,-+,.0.31%'<%4=,5'<%4&,',)151<'&,HC
-4B4&1-',24)',iS5'6,7&'6,_&4.1-4<%4,-+,A&1(0<')=,G4.6,J<<4,n<+H+.'=,<+,.4<%1-+,-4,/04,.4H',;'&'<%1-+,24)+.,.1<-13'%+.
+(&41&+.,24&34<%0'),-4,24)+,54<+.,jOv,-+,4B4%1D+,-',3'%4;+&1'=,(45,'..15,-4,/04,<K+,*'H','%+.,-4,3+<.%&'<;154<%+,+0
1<%15'EK+,'+.,%&'(')*'-+&4.,/04,<K+,'-4&1&45,8,;&4D4,4,/04,-4.4H45,%&'(')*'&,<+&5')54<%46,J)U5,-1..+=,3+5,&4)'EK+,'+
D')+&,-+,&4'H0.%4,',.4&,'2)13'-+,'+.,.')C&1+.,-+.,545(&+.,-',3'%4;+&1'=,4.%'(4)434&,+,24&34<%0'),<',+&-45,-4,b=bdv,.+(&4
+,21.+,.')'&1'),-',3'%4;+&1'=,&4%&+'%1D+,',H'<41&+,-4,NONO6,_+&,B15=,4.%'(4)434&,/04,.4H',152)'<%'-+,+,&4'H0.%4,-4,b=bdv,<+
%13w4%,')154<%'EK+=,%'5(U5,&4%&+'%1D+,',H'<41&+,-4,NONO6,J,152)'<%'EK+,-+.,&4'H0.%4.,-4D4,.4&,4B4%0'-',<',B+)*',-4
2';'54<%+,-4,<+D45(&+̀NONO=,1<-424<-4<%454<%4,-+,%&Q<.1%+,45,H0);'-+=,-4D4<-+,+,&4%&+'%1D+,.4&,2';+,45,-0'.
2'&34)'.,<+.,54.4.,-4,H'<41&+,4,B4D4&41&+,-4,NON?=,&4..')D'-',',2+..1(1)1-'-4,-4,3+<31)1'EK+,4<%&4,'.,2'&%4.6,A&'<.1%'-',45
H0);'-+,',-431.K+,4,<K+,*'D4<-+,24<-I<31'.=,'&/01D45.4,+.,'0%+.=,3+<%&',+.,D+%+.,-+.,iS5+.6,7&.6,G4.45('&;'-+&4.
g4)'%+&=,s+K+,@41%4,-4,J&&0-',J)4<3'&,4,@'4&%4,e4D4.,-4,7+0]',/04,B1S'D'5,+,&4'H0.%4,-4,b=v,.+(&4,+,21.+,.')'&1'),-'
3'%4;+&1'x,G4.45('&;'-+&',g4D1.+&',/04,B1S'D',4..4,54.5+,&4'H0.%4,45,qv,4,B1S'D',-4,cO,-1'.=,+,2&']+,2'&',152)'<%'EK+
-+.,&4'H0.%4.=,4,4.%'(4)431',+.,54.4.,-4,B4D4&41&+,4,5'&E+̀NON?,2'&',2';'54<%+,-+,&4%&+'%1D+x,4=,s01],9+<D+3'-',9'&+)1<'
p4&%&'<-,g+-&1;04.,u)1D41&',/04,'3+52'<*'D',',G4.45('&;'-+&',g4D1.+&',/0'<%+,'+.,2&']+.,-4,152)'<%'EK+,4,2';'54<%+
-+,&4%&+'%1D+6̂,Z666[,@+;+=,45,3+50<*K+,3+5,','<C)1.4,-4%1-',-+,2&+34..+,45,42W;&'B4=,',n520;<'<%4,4.3)'&434,/04,.4,'
)131%'EK+,%45,+,3+<-K+,-4,'..4;0&'&,',)4;')1-'-4,-+,2&+34..+,4-1%')W31+,-4,B+&5',',.4)431+<'&,',2&+2+.%',5'1.,D'<%'H+.',8
J-51<1.%&'EK+,_T()13',U,3+<-1EK+,.1<4,/0',<+<,+,'%4<-154<%+,8,'%0'),9+<D4<EK+,9+)4%1D',-4,A&'(')*+,L99AM,-4,NONO,3+5,'
1<3)0.K+,-4,%+-'.,'.,&0(&13'.,-4D1-'54<%4,'%0')1]'-'.=,3+<-1EK+,4.%',/04,-4D4,.4&,2&4D1.%',45,%+-'.,'.,2&+2+.%'.,-4
2&4E+.,'2&4.4<%'-'.,24)+.,3+<3+&&4<%4.,-4.%4,34&%'546,_+&,-4&&'-41&+=,4,<+,1<%4<%+,-4,4S'0&1&,4.%',5'%U&1'=,2'&',/04,.4H'
4.3)'&431-+,',3+<%4<%+,',4.%4,t&;K+=,+,1%45,+&',-1.30%1-+,24)',n520;<'<%4,<4.%4,2&+34-154<%+,)131%'%P&1+,-',B+&5'
'%0')54<%4,&4-1;1-',%&'-0],45,3+<-1EF4.,-W.2'&4.,4,1<4)4;WD41.,'+.,/0'1.,<K+,2+-45,2&4D')434&,45,D1&%0-4,-4,')(4&;'&
2'&Q54%&+.,%+%')54<%4,1<.0B1314<%4.,2'&',',4.3+)*',-',2&+2+.%',5'1.,D'<%'H+.',8,J-51<1.%&'EK+,_T()13',2'&',4S430EK+,-+
+(H4%+,2)41%4'-+,-4,B+&5',.'%1.B'%P&1'=,<434..1%'<-+,+(&1;'%+&1'54<%4,-4,/04,',&4-'EK+,-+,i-1%'),45,.40,J<4S+,n,.4H'
*'&5+<1]'-',3+5,',&4')1-'-4,-',)4;1.)'EK+,D1;4<%4,%+%')54<%4,45,4.24/04,3+5,',9+<D4<EK+,9+)4%1D',-4,A&'(')*+,L99AM,-4
NONO=,.+(&4%0-+=,-4,5+-+,/04,<K+,D4<*',8,3+<%&'&1C\)',4,<45,+2+&%0<1]'<-+,-1.2I<-1+.,'+,4&C&1+,2T()13+,24)',.0',<K+
2&4D1.1(1)1-'-4,<+,34&%'546,q6,Gu,_iGnGu,_4)+,4S2+.%+,4,2+&,%0-+,5'1.,/04,-+.,'0%+.,3+<.%'=,giyfig\7i,-4,m+..'
74<*+&1'X,n6,/04,',2&4.4<%4,n520;<'EK+,.4H',1<%41&'54<%4,'3+)*1-'=,-43)'&'<-+,<0)+,+,1%45,'%'3'-+=,',B15,-4,/04,4.%4
t&;K+,3+<.1-4&4,2'&',B1<.,-4,'2&4.4<%'EK+,-4,2&+2+.%',-4,2&4E+.,',D4130)'EK+,-',9+<D4<EK+,9+)4%1D',-',9'%4;+&1',-4
NONO=,'%4<-4<-+,+.,B1<.,-4,)4;')1-'-4=,D'<%'H+.1-'-4=,43+<+5131-'-4,4,',)1.0&',-+,34&%'54=,%+-+.,45,3+<B+&51-'-4,3+5,'.
)4;1.)'EF4.,D1;4<%4.x,nn6,/04,+3+&&',',&420()13'EK+,-+,4-1%')=,4.3+15'-+,+,DW31+,'2+<%'-+=,&4'(&1<-+\.4,2&']+,1<131')54<%4
2&4D1.%+,45,3+<B+&51-'-4,3+5,+.,-12)+5'.,)4;'1.,4,'%0')1]'-+.,/04,D4130)'5,+,%45'6,e4.%4.,%4&5+.=,24-4,-4B4&154<%+6
7K+,_'0)+=,?j,-4,-4]45(&+,-4,NONO
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3
789:;<=>?@3AB7C=D3E51/2/2F3G@<CH=C@3I7;7DJ<G7=3=H8=B=K3789:;<=<CA43LA;:9H@F3G<M93/5K/N6KO5E12220F6/37F
9HAD787<=H8A<CAF3PQ3CRSTURVWXYXPQPR3PZ39RPXPZ43=3XST[\]Q̂_Z3QZ3APXWQ̀3E51/2/23CHAF=D3aZX3R]bQSX]cQPZ3]Z3PXQ
0610/1/2/2d3ZeVRUYQSZV3Z3f[R3TURVbURYR3QV3UR\UQV3URVTRbWXYZ3=WZ3GZ]YZbQWgUXZ3f[Q]WZ3h3RiX\j]bXQ3PZ3TUQkZ3PQ
QTURVR]WQ̂_Z3PZ3f[RURUXSR]WZ3RS3f[RVW_Z437CA830O3F3B=3789:;<=>?@3=@3AB7C=D3A3B@39AB7B@3BA3ALGD=HAG78A<C@K
7CA830OK0K3=Wl32m3nWUjVo3PXQV3pWRXV3Q]WRV3PQ3PQWQ3PRVX\]QPQ3TQUQ3Q3QeRUW[UQ3PQ3VRVV_Z3TpèXbQd3f[Q̀f[RU3TRVVZQ3TZPRUq
XST[\]QU3RVWR3APXWQ̀K3KKKKKKKKKKKKKK37CA83/mKNK3<Q3bZ]WQ\RS3PZV3TUQkZV3RVWQeR̀RbXPZV3]RVWR3APXWQ̀3R3VR[V3=]RiZVd3Rib̀[XUVRFq3Z
PXQ3PZ3X]rbXZ3R3X]b̀[XUFVRFq3Z3PZ3YR]bXSR]WZK3Lg3VR3X]XbXQS3R3YR]bRS3ZV3TUQkZV3RS3PXQV3PR3RiTRPXR]WR3]Q3=PSX]XVWUQ̂_ZKs
BRVVQ3aZUSQd3Q3TR̂Q3XST[\]QWgUXQ3l3X]WRSTRVWXYQd3bZ]VXPRUQ]PZ3f[R3Q3VRVV_Z3PRYRUq3VRU3QeRUWQ3]Z3PXQ3//10/1/2/2d3hV3E
cZUQVd3cZUqUXZ3PR3tUQVr̀XQFBuK3GZ]W[PZd3l3PRYRU3PZ3=PSX]XVWUQPZU39pèXbZ3URbReRU3R3bZ]cRbRU3PZV3WRUSZV3PZV3TRPXPZV
QTURVR]WQPZV3bZ]WUQ3Z3QWZ3bZ]YZbQWgUXZd3VR3]_Z3TR̀Q3WRSTRVWXYXPQPRd3SQV3TR̀Z3X]WRURVVR3TpèXbZ3R3RS3QWR]̂_Zd
RVTRbXQ̀SR]WRd3QZ39UX]brTXZ3PQ38ZUQ̀XPQPR3=PSX]XVWUQWXYQd3QWl3TZUf[R3VR3URYR̀Q3V[UURQ̀3f[R3[S3Q\R]WR3TpèXbZ3VR3URb[VR3Q
QTURbXQU3PR]p]bXQV3R3bZ]WRVWQ̂vRV3Q3[S3RPXWQ̀3PR3̀XbXWQ̂_Zd3VRwQ3RS3f[R3SZSR]WZ3XVVZ3YR]cQ3Q3ZbZUURUK377F3HRV[SZ3PZV
aQWZV43HRf[RU3Q3XST[\]Q]WR3f[R3Z3QWZ3GZ]YZbWgUXZ3VRwQ3URT[èXbQPZ3R1Z[3PRb̀QUQPZ3][̀Zd3YRUXaXbQ]PZ3Q3]RbRVVXPQPR3PR
QTURVR]WQ̂_Z3PR3TUZTZVWQV3f[R3bZ]VXPRUR3Q3G@<IA<>?@3G@DAC7I=3B=3G=CA;@H7=3BA3/2/2d3Q̀bQ]̂Q]PZd3PRVVQ3aZUSQd3Z
X]WRURVVR3TpèXbZ3RS3bZ]aZUSXPQPR3bZS3Q3̀R\XV̀Q̂_Z3]ZUWRQPZUQ3PZ3TUR\_Z3R̀RWUx]XbZ3R3URbZSR]PQ̂vRV3PR3CUXe[]QXV
L[TRUXZURVK3777F3BQ3a[]PQSR]WQ̂_Z3PQ3BRbXV_Z3@3TURVR]WR3TRPXPZ3PR3XST[\]Q̂_Z3QZ3APXWQ̀3E51/2/23aZX3V[eSRWXPZd
X]XbXQ̀SR]WRd3hV3:]XPQPRV3PRSQ]PQ]WRV3Rd3RS3RVTbXQ̀d3Q3=LLALL@H7=3M:HyB7G=3PQ3BXURÛ_Z3;RUQ̀3CHAF=Dd3RVWQ3URVTZ]VqYR̀
TR̀Q3QTUZYQ̂_Z3PQ38X][WQ3PR3APXWQ̀d3TUZ][]bXQ]PZFVR3PQ3VR\[X]WR3aZUSQ43zLR]cZU3BXURWZUF;RUQ̀d3HRWZU]QS3Q3RVWQ3=MFB;3ZV
TURVR]WRV3Q[WZV3R̀RWUx]XbZV3TQUQ3bZ]b̀[V_Z3PQ3Q]q̀XVR3PQ3XST[\]Q̂_Z3n26m/E/6o3QTURVR]WQPQ3]Z39UR\_Z3ÀRWUx]XbZ3]{
E51/2/2d3PRVWQ3aRXWQd3bZS3ZV3PRYXPZV3RVb̀QURbXSR]WZV3PQ3LA;AG3n26mm/ENo3f[Q]WZ3h3w[]WQPQ3PQ3GZ]YR]̂_Z3GZ̀RWXYQ3PQ
GQWR\ZUXQd3UR\XVWUQPQ3]Z38CA3VZe3]{3=D22200m1/2/2d3bZ]aZUSR3VZ̀XbXWQPZ3]Z3BRVTQbcZ3=MFB;326mm2/0K=f[R̀Q3[]XPQPR
\RVWZUQ3QaXUSZ[3f[R3Q3VZ̀XbXWQPQ3GGC3R]bZ]WUQFVR3]RVWR3TUZbRPXSR]WZd3]Z3RYR]WZ326/O6m6d3R]WURWQ]WZd3WUQWQFVRd3PR
X]VWU[SR]WZ3PR3bQWR\ZUXQ3PXYRUVQ3PQ3Qf[X3TURWR]PXPQK39QUQ3Q3bQWR\ZUXQ3YX\X̀|]bXQ3TQWUXSZ]XQ̀d3QT̀XbQFVR3Z3PXVVrPXZ3PZ
=G}HB?@3CHC30E~3HA;7?@d326/5mN2KAS3URV[SZd3Q3XST[\]Q̂_Z3n26m/E/6o3QTURVR]WQPQ3TR̀Q3RSTURVQ3LA;:H9H@
I7;7DJ<G7=39=CH78@<7=D3LK=d3G<9M18u3VZe3]K{3/5K/N6KO5E12220F6/d3URb̀QSQ3Q3URT[èXbQ̂_Z3PZ3RPXWQ̀3PZ39UR\_Z
ÀRWUx]XbZ3]{3E51/2/23n26/O52/od3bZS3Q3PRYXPQ3URQeRUW[UQ3PZ3TUQkZd3Q3aXS3PR3f[R3RVWR3}U\_Z3bZ]VXPRURd3TQUQ3aX]V3PR
QTURVR]WQ̂_Z3PR3TUZTZVWQ3PR3TUR̂ZVd3Q3YRXb[̀Q̂_Z3PQ3GZ]YR]̂_Z3GZ̀RWXYQ3PQ3GQWR\ZUXQ3PR3/2/2K3BR3X]rbXZd3XSTR]PR3URVVQ̀WQU
f[R3QV3T̀Q]X̀cQV3PR3G[VWZV3R3uZUSQ̂_Z3PR39UR̂ZV3PZ3TURVR]WR3bRUWQSR3aZUQS3R̀QeZUQPQV3bZ]VXPRUQ]PZ3Q3GGC3/20EK3<_Z
ZeVWQ]WRd3Z3bZ]WUQWZ3Q3VRU3aXUSQPZ3TURYjd3RiTURVVQSR]WRd3Z3PXURXWZ3PQ3bZ]WUQWQPQ3h3URTQbW[Q̂_Z3URaRUR]WR3h3GGC3VR\[X]WRd
]Q3aZUSQ3TURYXVWQ3]Z3TQUq\UQaZ3VR\[]PZd3PQ3b̀q[V[̀Q3WURkR4GD�:L:D=3CHA�A3F3B=3HA9=GC:=>?@3A3B@3HAA�:7DytH7@
AG@<�87G@Fu7<=<GA7H@=V3VZ̀XbXWQ̂vRV3PR3URTQbW[Q̂_Z3R3PR3URYXV_Z3VRU_Z3PRYXPQSR]WR3Q]Q̀XVQPQV3TR̀Z3CHA1=D3Rd3[SQ3YRk
QbRXWQVd3VRU_Z3bZ]bRPXPQV3TR̀Q3V[Q3Q[WZUXPQPR3SqiXSQK9=H�;H=u@39H78A7H@3F3LRUq3QPSXWXPQ3Q3URTQbW[Q̂_Z3PZV3TUR̂ZV3PZV
VRUYX̂ZV3ZewRWZ3PZ3GZ]WUQWZd3PRVPR3f[R3VRwQ3ZeVRUYQPZ3Z3X]WRUUR\]Z3Sr]XSZ3PR303n[So3Q]ZK9=H�;H=u@3LA;:<B@3�3@
X]WRUUR\]Z3Sr]XSZ3PR303n[So3Q]Z3TQUQ3Q3TUXSRXUQ3URTQbW[Q̂_Z3VRUq3bZ]WQPZ3Q3TQUWXU3PQ3PQWQ3̀XSXWR3TQUQ3QTURVR]WQ̂_Z3PQ
TUZTZVWQ3bZ]VWQ]WR3PZ3X]VWU[SR]WZ3bZ]YZbQWgUXZd3VR3aZU3RVWR3Z3bQVZd3Z[3PQ3PQWQ3PZ3=bZUPZd3GZ]YR]̂_Zd3BXVVrPXZ3GZ̀RWXYZ3PR
CUQeQ̀cZ3Z[3Rf[XYQ̀R]WR3YX\R]WR3h3lTZbQ3PQ3QTURVR]WQ̂_Z3PQ3TUZTZVWQd3f[Q]PZ3Q3YQUXQ̂_Z3PZV3b[VWZV3aZU3PRbZUUR]WR3PQ3S_Z
PR3ZeUQ3R3RVWXYRU3YX]b[̀QPQV3hV3PQWQVFeQVRV3PRVWRV3X]VWU[SR]WZVK9=H�;H=u@3CAHGA7H@3F3=V3URTQbW[Q̂vRV3V[eVRf[R]WRV3h
TUXSRXUQd3Q3Q][Q̀XPQPR3VRUq3bZ]WQPQ3Q3TQUWXU3PQ3PQWQ3PQ3p̀WXSQ3URTQbW[Q̂_Z3ZbZUUXPQKn;UXaZV3]_Z3bZ]VWQS3PZ3ZUX\X]Q̀o@
=G}HB?@3CHC30E~3HA;7?@d326/5mN2d3QT̀XbqYR̀3h3bQWR\ZUXQ3YX\X̀|]bXQ3TQWUXSx]XQ̀d3QX]PQ3RVWQUXQ3V[wRXWZ3h3bZ]aXUSQ̂_Z3RS
X]VW|]bXQ3V[TRUXZUd3bZSZ3bZ]VWQWQPZ3TZU3RVWQ3=VVRVVZUXQ3M[UrPXbQd3]Q3TRVVZQ3PR3VR[3WXW[̀QUd3TZU3ZbQVX_Z3PZ3BRVTQbcZ3=MFB;
26/�022K39ZU3RVVR3SZWXYZd3RVWQ3=VVRVVZUXQ3M[UrPXbQ3URbZSR]PZ[3Z3TUZVVR\[XSR]WZ3PQ3̀XbXWQ̂_Zd3hf[R̀Q3ZbQVX_ZK3@bZUUR3f[R
]RS3Z3bZ]WRpPZ3PZ3SR]bXZ]QPZ3PRVTQbcZ3]RS3Z3bZ]WRpPZ3PZ39QURbRU3=G=;A3/mO�3n26/�/5Eod3f[R3R]PZVVZ[3Z
TZVXbXZ]QSR]WZ3PRVWQ3=VVRVVZUXQd3aZUQS3PXY[̀\QPZV3TQUQ3bZ]cRbXSR]WZ3PZV3RYR]W[QXV3̀XbXWQ]WRVd3Z3f[R3TZPR3YXU3Q3\RUQU
bZ]a[V_Z3]Z3SZSR]WZ3PQ3aZUS[̀Q̂_Z3PQV3TUZTZVWQVK3=VVXSd3nXo3Q3aXS3PR3aQbX̀XWQU3Z3w[̀\QSR]WZ3PQV3TUZTZVWQVd3RYXWQ]PZ3Q
QPẐ_Z3PR3PXaRUR]WRV3bZ]YR]̂vRVd3nXXo3bZ]VXPRUQ]PZ3f[R3]_Z3cZ[YR3Q3WRSTRVWXYQ3T[èXbQ̂_Z3PZ3RVb̀QURbXSR]WZ3URVTZ]PXPZ
TZU3RVWQ3=MFB;3R3TR̀Q3=G=;A3Rd3QX]PQd3nXXXo3bZ]VXPRUQ]PZ3f[R3Z3=G}HB?@3CHC30E~3HA;7?@d326/5mN23PRWRUSX]Q3f[R3Q
XST̀Q]WQ̂_Z3PZV3URQw[VWRV3PRYR3VRU3RaRW[QPQ3]Q3aZ̀cQ3PR3TQ\QSR]WZ3PR3]ZYRSeUZ1/2/2d3X]PRTR]PR]WRSR]WR3PZ3WU|]VXWZ3RS
w[̀\QPZd3RVWQ3=VVRVVZUXQ3M[UrPXbQ3URbZSR]PQ3Q3URT[èXbQ̂_Z3PZ3bRUWQSRd3bZS3Q3QPẐ_Z3PZV3]ZYZV3YQ̀ZURV3TURYXVWZV3]Z
B7LLyB7@3G@DAC7I@3BA3;HAIA3BG;332222//2FONK/2/2K5K0EK2222K333z3777F3BQ3BRbXV_ZK39R̀Z3RiTZVWZd3bZ]cR̂Z3PQ3XST[\]Q̂_Z
URf[RUXPQd3SRVSZ3f[R3X]WRSTRVWXYQd3TZXV3Z3]_Z3URbZ]cRbXSR]WZ3TZPRUXQ3WUQkRU3TURw[rVZV3XUURTQUqYRXV3h3=PSX]XVWUQ̂_Zd
bZ]WUQUXQ]PZ3Z3X]WRURVVR3TpèXbZd3Rd3]Z3SlUXWZ3PZ[39H@I78A<C@d3VZ̀XbXWQ]PZ3h3Q[WZUXPQPR3QPSX]XVWUQWXYQ3Q3URT[èXbQ̂_Z3PZ
=C@3G@<I@G=C}H7@K3HRVTRXWZVQSR]WRK39HA;@A7H@3@u7G7=D3CHA1=D
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2020.
Sr. Diretor Geral, TRE-AL
 
REFERÊNCIA: IMPUGNAÇÃO EDITAL 95/2020-

CONTRATO VIGILÂNCIA ARMADA.
IMPUGNANTE:SEGUPRO- CNJP 25.278.459/0001-82
 
Considerando o despacho evento sei nº 0833811, registro

a publicação COMPRASNET do requerimento e decisão  de
Impugnação Edital 95/2020. eventos sei nº 0833879 E 0833881,
razão pela qual retorno os autos à V.Sª para o devido
encaminhamento à Unidade superior em razão do  conhecimento,
mesmo que intempestivo, da peça impugnatoria  e e no mérito, o
total provimento das razões do Impugnante.

Respeitosamente.
PREGOEIRO

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 21/12/2020, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833888 e o código CRC D20C168F.
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CONCLUSÃO

Maceió, 21 de dezembro de 2020.
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 republicação do certame objeto dos presentes
autos, como recomendado no Parecer 2430 (0833564), da
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral e no Despacho
PREG 0833888, do Pregoeiro responsável pela condução da
licitação. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/12/2020, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833907 e o código CRC 2F15D08D.

0001437-74.2020.6.02.8000 0833907v1

Conclusão GDG 0833907         SEI 0001437-74.2020.6.02.8000 / pg. 1554



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 10396 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
 

Senhora Assessora-chefe,
 
Os autos foram enviados pelo Senhor Assessor da

Diretoria-Geral, Despacho AJ-DG - 0833021, para análise e
manifestação acerca do pedido de impugnação do Edital,
ofertado pela Empresa Segurpro Vigilância Patrimonial -
 0832928, em atenção à solicitação do Pregoeiro, Despacho
PREG - 0832931.

Em continuidade, foi comunicada pelo Senhor
Pregoeiro a decisão sobre a solicitação de impugnação do
Edital, Certidão DECISÃO PREGOEIRO IMPUGNAÇÃO
EDITAL (0833881).

Desta forma, por entender que perdeu o objeto de
nossa análise, sugiro a conclusão dos autos nesta Unidade.

 
Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI - ACAGE

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 21/12/2020, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 21/12/2020, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834002 e o código CRC C527D72A.
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PROCESSO : 0001437-74.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Revogação. Pregão Eletrônico. Repetição.
Certame.

 

Decisão nº 3194 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Tendo em vista a conclusão do Sr. Diretor-Geral 0833907,

com fulcro no Despacho (0833888), oriundo do Senhor Pregoeiro,
acerca da Impugnação Edital 95/2020, eventos sei
nº 0833879 e 0833881, apresentada pela SEGUPRO- CNJP
25.278.459/0001-82, bem como o Parecer 2430 (0833564), da
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, determino a republicação
do certame, com a adoção dos novos valores previstos no DISSÍDIO
COLETIVO DE GREVE DCG 0000220-47.2020.5.19.0000, tal como
descrito no referido Parecer, com os devidos ajustes no edital.

À Secretaria de Administração para conhecimento,
registros e adoção das providências administrativas que se revelem
necessárias ou recomendáveis à consecução do feito. 

 
 

Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

 
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 22/12/2020, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

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

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
Remeto os autos à SLC, para publicar a Decisão

3194, da Presidência (doc. 0834394) e posterior remessa à
SEGEC, para necessários ajustes da planilha de formação de
preços, com vistas à republicação do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/12/2020, às 22:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834603 e o código CRC A4A8871F.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-
Divulgação

23/12/2020 13:24:22 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Evento de Revogação será Publicado no D.O.U. na data de 24/12/2020 e Divulgado no Portal de Compras
(www.gov.br/compras) nesta mesma data.

Resumo do Evento de Revogação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00095/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Objeto

Motivo do Evento de Revogação

Data da Publicação/Divulgação do Evento de
Revogação Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

24/12/2020 A partir de  09/12/2020  às 08:00 Em 22/12/2020  às 09:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação  Visualizar Prévia da Matéria

Evento de Revogação

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis 
localizados no município de Maceió- Alagoas, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os 
insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos.

Necessidade de alterar as planilhas e o valor  estimado para a contratação, conforme novos valores previstos em 
Dissídio Coletivo
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Nº 246, quinta-feira, 24 de dezembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 96/2020

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
21/12/2020 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do TRE/AL,
instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral
de Maceió (FEM), com fornecimento de material, de acordo com as especificações e
condições assentadas no edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital:
24/12/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377 Farol -
MACEIO - AL. Entrega das Propostas: a partir de 24/12/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/01/2021, às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

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

(SIDEC - 23/12/2020) 070011-00001-2019NE000032

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 95/2020

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0001437-
74.2020. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviço continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis localizados no
município de Maceió- Alagoas, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento
de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução
dos serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus
anexos.

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIDEC - 23/12/2020) 070011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 10395/2020 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 21/2020. Objeto:
Contratação de empresa para execução de remanescente de obra de engenharia para
construção do imóvel destinado a abrigar o Cartório Eleitoral da 27ª Zona Eleitoral, em
Urucará/AM. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA: 01.045.767/0001-08. Modalidade de Licitação:
Tomada de Preços. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores.
Dotação Orçamentária: 02.122.0033.149F.0234. Prazo de Vigência: a contar da data de
publicação no DOU até o término do prazo de garantia dos serviços. Preço: Valor de R$
728.883,26 (setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e seis
centavos). Data da Assinatura: 17/12/2020. Assinam: Desembargador. ARISTÓTELES LIMA
THURY, pelo Contratante, e o Sr. SEBASTIÃO THEOTO RAMOS CORRÊA, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 9366/2020. Contrato TRE/GO nº 92/2020. Objeto: Prestação de serviços de
seguro predial para os edifícios sede, anexo I, anexo II, Depósito de bens e materiais e dos
Cartórios Eleitorais do interior do Estado de Goiás. Empresa PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS. CNPJ: 61.198.164/0001-60. Valor Global: R$ 15.048,82. Fundamento
Legal: art. 24, II, da Lei 8.666/1993 c/c art. 1º, I, "b", da Lei nº 14.065/2020. Vigência: 12
meses, com início ás 24 hs do dia 31/12/2020 e término às 24 hs do dia 31/12/2021. PT:
02.122.0033.20GP.0052. ND: 339039. Empenho: 2020NE001217, emitido em 10/12/2020.
Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO, pelo Contratante. Roberto
de Souza Dias e Neide Oliveira Souza, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 4847/2019. Contrato TRE/GO nº 95/2020. Objeto: Confecção, fornecimento e
instalação de cortinas dos tipos persianas e rolô solar screen. Empresa R & L INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES EIRELI EPP. CNPJ: 10.302.648/0001-76. Valor
Global: R$ 39.994,00. Fundamento Legal: art. 24, II, da Lei 8.666/1993 c/c art. 1º, I, "b", da
Lei nº 14.065/2020. Vigência: 12 meses a partir de 23/12/2020 ou até a execução total do
objeto, o que ocorrer primeiro. PT: 02.122.0033.20GP.0052. ND: 449052 e 339039.
Empenhos: 2020NE001282 E 2020NE001283, emitidos em 16/12/2020. Signatários: Wilson
Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO, pelo Contratante. Roberto de Souza Dias e
Neide Oliveira Souza, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2020

Processo SEI Nº 0016540-28.2020.6.27.8000 - TRE-MA. Objeto: Contratação de serviços
eventuais de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação e de modernização)
nas edificações utilizadas pela Justiça Eleitoral do Maranhão. Adjudicatária: VERSAL
CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA. - CNPJ: 02.629.676/0001-74. Data da homologação:
22/12/2020.

GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS
Diretor-Geral

AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão torna público, a aplicação à Empresa
NÓRCIA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME., CNPJ: 11.393.595/0001-09, da penalidade
de Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de 06 (seis) meses, com apoio nos subitens 8.1 do Contrato nº. 30/2017 (doc. nº.
1328623-SEI 0002523-84.2020.6.27.8000) e item 17.1, do Termo de Referência, Anexo I, do
Edital (doc. nº. 1328619) regulador do certame, c/c o artigo 49, da Lei nº 10.024/2019 em
razão de descumprimento parcial de obrigações contratuais pela empresa (cláusulas quinta
(5.21, 5.20.1) e oitava (8.1, "b" e 8.2.) do Contrato nº 30/17[1], c/c os itens 14.22.1,
14.21.2, 14.23.1, 14.23.2, 14.23.3, 14.23.4 e 14.25 do Termo de Referência). Início da
sanção em 23/11/2020 e término em 22/05/2021.

GUSTAVO ARAÚJO VILAS BOAS
Diretor-Geral do TRE/MA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE INFORMÁTICA
EXTRATO DE CONTRATO. SEI 09949.2020-2 - CT Nº 32/2020

Contratada: VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI -CNPJ nº 04.135.560/0001-04 - valor
global: R$ 29.985,00. OBJETO: serviços de produção editorial da Revista da Escola Judiciária
Eleitoral do TRE-MT. Fund. Legal: Lei nº 8.666/93. Dec. 10.024/2019. Vigência: 12 meses, a
partir de sua publicação no DOU. Signatários: Pelo TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo;
e, pela Contratada, Priscila Consani das Mercês.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4º Termo Aditivo ao CT nº 05/2019 - SEI nº 10392.2020-4. CONTRATADA: MC
COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.236.031/0001-05. OBJETO:
prorrogação da vigência. VIGÊNCIA: 23/01/2021 a 22/01/2023. FUNDAMENTO LEGAL: art.
57, II, e 65, I, alínea "b", c/c §1º, da Lei nº 8.666/1993. VALOR: R$ 714.972,72.
SIGNATÁRIOS: pelo TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo - Diretor-Geral e, pela
Contratada, Maria Cilene Rodrigues da Silva.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Proc. SEI n. 0009482-88.2020.6.12.8000 - Nota de Empenho 2020NE0001602 - OBJETO:
execução de Paisagismo com fornecimento de Plantas para o Jardim Interno do Prédio
Sede com área interna de 272 m2. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação - Art. 24,
II, da Lei n.º 8.666/93. Data: 22/12/2020. ND: 33.90.39.05. Ação: 02122003320GP0054.
Valor total: R$ 49.765,00. Contratada: JATTI VASOS - COMÉRCIO, FABRICAÇÃO E SERVIÇOS
EIRELI. CNPJ: 39.802.258/0001-47.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 46/2020 - TRE/PB; Processo SEI nº 17546-06.2020.6.15.8000; CON T R AT A N T E :
TRE-PB, CNPJ 06.017.798/0001-60; CONTRATADA: ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA,
CNPJ: 15.457.043/0001-78; OBJETO: Aquisição de licenciamento de softwares, para atender
as necessidades do TRE-PB, a ser executado de acordo com o especificado no Contrato nº
46/2020 e no TR nº 39/2020 - NSI, anexo I do Pregão Eletrônico nº 37/2020, bem como na
Ata de Registro de Preços nº 101/2020 TRE-PB; FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº
37/2020 - TRE-PB e reger-se-á por suas cláusulas e pelos termos da firma vencedora, bem
como pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº
7.892/2013, e na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses,
contados a partir da data de sua assinatura; DATA DA ASSINATURA: 23/12/2020; VALOR
TOTAL: R$ 211.160,90; SIGNATÁRIOS: Arioaldo Araújo Júnior, pelo Contratante, José
Roberto Inforzato Rodrigues, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 087/2020. Dispensa de Licitação. SEI n. 0020069-34.2020.6.17.8000.
CONTRATANTE: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. CONTRATADA: TECS O LO
ANÁLISES LAB E CONSULTORIA LTDA - ME. CNPJ: 40.857.922/0001-34. OBJETO: prestação
de serviços de análise mensal e semestral da potabilidade da água de consumo nos imóveis
do TRE/PE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93 e art. 1º, I, alínea 'b' da Lei
nº 14.065/2020. VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$
32.918,30. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação: 167661; Natureza da Despesa: 3390.39.51;
Valor da despesa: R$ 32.918,30. DATA DA ASSINATURA: 17/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo
Contratante, Orson Santiago Lemos, Diretor-Geral, e pela Contratada, Flávio Antônio Santos
da Silva, Sócio.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato n. 043/2018. SEI n.0043167-53.2017.6.17.8000.
CONTRATANTE: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. CONTRATADA: SOLL - Serviços
Obras e Locações LTDA. CNPJ:00.323.090/0001-51. OBJETO: ACRÉSCIMO de R$19.572,72
referente a alteração dos quantitativos e inclusões de novos materiais de limpeza,
materiais odontológicos, equipamentos de proteção individual e uniformes, a partir de
janeiro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "a" e "b" e § 1º da Lei n. 8.666/93, bem
como no Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira do Contrato. VALOR DO CONTRATO: R$
130.461,12 de 01/01/2021 a 31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação: 167661;
Natureza da Despesa: 3390.37.01; Valor do Empenho: R$ 19.572,72. DATA DE ASS I N AT U R A :
18/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Orson Santiago Lemos, Diretor - Geral e pela
Contratada, Heitor Bezerra de Brito, Diretor - Presidente.

SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho Ordinário. TRE-PE n.º 2020NE1425, emitida em 16/12/2020. SEI nº
0029138-90.2020.6.17.8000. CONTRATADA: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A.
Valor: R$ 14.817,60. OBJETO: Equipamentos para áudio e Vídeo. FUNDAMENTO LEGAL: Ata
de Registro de Preços nº 077/2020, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 66/2020 deste TRE-
PE. PTRES: 167661. Elemento de despesa: 4490.52.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho Ordinário. TRE-PE n.º 2020NE1452, emitida em 17/12/2020. SEI nº
0023835-95.2020.6.17.8000. CONTRATADA: TJC IMPORTADORA LTDA. Valor: R$ 4.986,60.
OBJETO: Aparelhos e Utensílios Domésticos. FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de
Preços nº44/2020 vinculada ao Pregão Eletrônico nº 27/20 deste TRE-PE. PTRES: 167661.
Elemento de despesa: 4490.52.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato TRE-PI n.º 110/2020. Processo SEI nº 00024789-17.2020.6.18.8000.
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 37/2020, bem como na Ata de Registro
de Preços nº 101/2020 TRE-PB . CONTRATADA: ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 15.457.043/0001-78. OBJETO: aquisição da solução de gestão de vulnerabilidades
.VALOR TOTAL: R$ 211.205,90 (duzentos e onze mil, duzentos e cinco reais e noventa
centavos) . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PProgramas de Trabalho 02.122.0033.20GP.0022
- Julgamento de Causas e Gestão e Administração e 02.061.0033.4269.0001 - Pleitos
Eleitorais, Elemento de Despesa 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses a contar da assinatura. DATA DE
ASSINATURA: 23/12/2020. ASSINAM: Pelo TRE-PI, Des. José James Gomes Pereira, e
José Roberto Inforzato Rodrigues, pela Contratada.
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