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

 

Memorando nº 1140 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/GSGP
Maceió, 16 de dezembro de 2019.

Para: Comissão de Planejamento das Eleições Gerais de 2020.

Assunto: Termo de Referência. Projeto Básico. Auditoria das Urnas Eletrônicas
(Votação Paralela). Eleições 2020.

 

Ilustríssimo Senhor
FILIPE LÔBO GOMES
Diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Nesta.

 
 
Sr. Diretor,
 
Sirvo-me deste para, em atenção às disposições contidas

na Portaria nº 373/2019 - TRE-AL/PRE/AEP, constante no DEJEAL de
nº 20190183, Publicado em 27/09/2019, dá início ao Processo
administrativo referente à Gestão do contrato de filmagem
da Votação Paralela - eleições 2020, encaminhando, em documento
anexo, Termo de Referência e Projeto Básico referentes às citadas
eleições para apreciação e adoção das ulteriores medidas
necessárias.

Ressalto que o Termo de Referência e Projeto Básicos em
epígrafe, têm como respaldo normativo a Minuta da Resolução TSE,
encontrada no endereço eletrônico www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-
2020/minutas/tse-minuta-resolucao-auditoria-e-fiscalizacao, em
virtude de a definitiva ainda não ter sido publicada, razão por quê o
presente pode ser alterado se for necessário alguma adequação
frente à publicação da Resolução das Eleições 2020 pertinentes.

Esclareço que, as alterações referentes ao rezoneamento
havido não ensejaram modificações com relação ao quantitativo de
urnas a serem sorteadas, uma vez que estamos incluídos no
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quantitativo mínimo de sessões, muito distantes, inclusive, de
alcançar ao seu limite.

Todavia, a partir das últimas eleições, datadas no ano de
2018, houve alteração na Resolução pertinente às eleições 2016, haja
vista que o Tribunal Superior Eleitoral alterou o quantitativo mínimo
de urnas para o primeiro parâmetro de referência de quantitativos de
sessões, assim, ao invés de deverem ser sorteadas 02 (duas) urnas
para até o limite de 15.000 (quinze mil) sessões, passou a ser devida
a contemplação de 03 (três) urnas, situação que permanece
na Minuta da Resolução susocitada.

Outrossim, considerando que a indicação do local
para realização da Auditoria de Funcionamento das Urnas
Eletrônicas compete ao respectivo Tribunal, por meio de sua
Alta Gestão, informo que, o local onde se realizou a referida
Auditoria, 13º andar do Edifício- SEDE, foi reformulado,
impossibilitando, assim, a execução desse valioso trabalho se
não a partir da retirada de divisórias nele existentes. Caso
não haja essa possibilidade, a Auditoria encontrar-se-á sem
local para funcionamento dentro do Edifício-SEDE, sendo,
oficiosamente, informado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação que tal mudança seria um transtorno ao
setor, tanto a nível de deslocamento de servidor, quanto à
oferecimento de suporte com a celeridade sempre
pretendida.

Dessa feita, o Termo de Referência e Projeto Básico
encaminhados neste, em que pese não ter sido publicada a Resolução
TSE pertinente às eleições de 2020, provisiona a utilização de três
urnas eletrônicas na votação paralela, nos moldes das últimas
eleições, ressaltando que em havendo qualquer alteração na
Resolução vindoura, retromencionada, adequar-se-ão os termos do
presente projeto.

No que concerne ao pessoal de apoio, indispensável sua
manutenção para um exitoso trabalho, devendo haver a
substituição apenas quanto às aposentadorias haviadas, assim,
sugiro que seja mantido o mesmo das eleições 2018, o qual deixo
para apresentar relação em momento oportuno e, após ter a
confirmação de todos os servidores quanto à sua participação.

Por fim, reitero protestos de estimas, desejando mais
uma vez uma exitosa relação institucional nas eleições vindouras.

 
Maceió, 16 de dezembro de 2019.
 
TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES
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Gestora do Contrato de filmagem e gravação da Auditoria
de Funcionamento das Urnas Eletrônicas.

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 16/12/2019, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636949 e o código CRC 886D6926.

0010774-24.2019.6.02.8000 0636949v5
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais

T  ERMO DE REFERÊNCIA  

1. Objeto SERVIÇOS  –  PESSOA  JURÍDICA  –
Contratação  de  serviços  Filmagem,  com
monitoramento  e  produção  do  material
gravado  para  as  Eleições  de  2020  em
primeiro e segundo Turno, se houver.

2. Quantidade Adequada e em conformidade com o item 
II do Projeto básico anexo.

3. Especificação do Objeto Detalhado no Projeto Básico anexo.

4. Valor Estimado da Aquisição

(Pesquisa a cargo da COMAP)

Item 01

Valor Global

5. Justificativa Atender  aos  ditames  legais,  bem  como
necessidades  de  logística  relativas  à
filmagem dos eventos de votação paralela
para as eleições de 2019.

6. Prazo de Entrega

7. Adjudicação (Por item ou Por lote)

8. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN)

9. Local de Entrega (A ser definido – pós avaliação imobiliária 
pelo setor competente).

10. Unidade Fiscalizadora Comissão responsável pela condução dos
procedimentos de votação paralela.

Maceió – AL, 16 de dezembro de 2020.

_______________________________________________________
Taciana Patrícia Alécio Silva Rodrigues

Gestora do contrato
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais

Projeto Básico

Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas

I – OBJETO:

1.1. Filmagem, com monitoramento, gravação do áudio e produção
do  material  gravado,  dos  procedimentos  da  auditoria  de  verificação  do
funcionamento  das  urnas  eletrônicas,  mediante  votação  paralela,  a  serem
realizados por ocasião das Eleições de 2020.

II - EXECUÇÃO:

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação
paralela, tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e
Encerramento da Votação.

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um
ambiente  com  espaço  mínimo  suficiente  à  instalação  de  03  (três)  Seções
eleitorais,  atendendo  à  metragem  entre  64m²  (sessenta  e  quatro  metros
quadrados)  e  máximo  de  200m²  (duzentos  metros  quadrado)  de  área,
devendo-se observar às seguintes especificações:

2.2.1. Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço
mínimo,  bem como uma  outra  câmera  independente,  posicionada  de
modo a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 07
(sete) câmeras;
2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone
para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;
2.2.3. 03 (três) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a
fim de garantir a boa captação do áudio em caso de ambientes externos,
a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto;
2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias
independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de backup
no  formato  DVD  ou  superior,  com  possibilidade  de  recuperação  dos
dados imediatamente após o final dos trabalhos;
2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no
mínimo, 29” (vinte e nove polegadas),  com recurso de PIP (Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;
2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais

votação  paralela,  de  7  às  17  horas  no  dia  das  Eleições  2020,  sem
interrupções nem omissão de qualquer momento da votação paralela,
considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião  em  que  serão  utilizadas  o  mesmo  quantitativo  de  urnas
eletrônicas utilizados no primeiro turno,  qual  seja, 03 (três),  conforme
inciso  I,  do  artigo  56,  da  Minuta  de  Resolução  TSE  constante  no
endereço:  www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-resolucao-auditoria-
e-fiscalizacao.
Ressalta-se  que  o  período  de  gravação  inicia-se  às  7  horas,  logo,  o
ambiente deve está totalmente pronto no mínimo com  15 minutos de
antecedência desse horário;
2.2.7.  O  posicionamento  das  câmeras,  dos  monitores  e  dos
equipamentos de gravação deverá permitir a captação das imagens e
dos sons sem qualquer obstáculo;

III - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

3.1. Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção
do material gravado, entre outras providências necessárias;

3.2. Comparecer, em dia único, no final de semana imediatamente
anterior  ao  primeiro  turno  das  eleições,  e  no  segundo  turno,  se  houver,
acompanhado da comissão de votação paralela, no local onde será realizada a
auditoria, com o equipamento de filmagem e monitoração, sendo facultado à
Contratada a alocação dos equipamentos de gravação e de backup, para a
realização  de  ensaio  operacional  com  o  uso  de  urnas  eletrônicas  não
envolvidas no processo eleitoral  para ajustes de procedimentos e testes de
posicionamento  de  câmeras  e  de  agentes  que  atuarão  na  atividade.  A
comissão de Auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas pode deliberar
de forma a entender dispensável a simulação tratada neste item, caso entenda
que a contratada tem conhecimento suficiente e prática do procedimento a ser
executado, ou por dificuldade de logística provocado pela própria contratante; 

3.3. Entregar na sede deste Tribunal, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas  do  encerramento  da  votação,  02  (duas)  cópias  de  todo  o  conteúdo
filmado pelo conjunto de câmeras, em formato DVD, acondicionadas em caixa
plástica rígida, devidamente identificadas;

3.4. Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item
2 da Execução, com etiquetas ou equivalentes em tipo uniforme de letras e
números e contemplando minimamente os seguintes dados:

3.4.1. Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno);
3.4.2. Identificação da Câmera;
3.4.3. Data do evento;
3.4.4.  Foco  de  Gravação  (Urna,  Plano,  Microterminal,  Outro:
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais

descrever);
3.4.5.  Município  (Código  a  ser  informado  pela  Comissão  de
Votação Paralela);
3.4.6. Zona/Seção (a serem informados pela Comissão);
3.4.7.  Hora  de  início  de  gravação,  relativa  à  mídia,  hora  de
encerramento da gravação, relativa à mídia;

3.5.  Fornecer  todo  o  material  a  ser  utilizado  nos  trabalhos  de
filmagem, monitoramento e produção,  tais  como: câmeras filmadoras,  fitas,
microfones, televisores, pedestais, cabos, no- breaks, etc;

3.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal,
às 9 horas do dia anterior à realização dos turnos das eleições, instalar no local
de realização da auditoria e efetuar testes completos, conforme orientação do
TRE-AL;

3.7.  Fornecer  equipamentos  que  garantam  a  continuidade  da
filmagem e o funcionamento dos equipamentos utilizados na auditoria (seis1

urnas eletrônicas, um microcomputador e uma impressora laser), mesmo com
falta de energia elétrica, tais como: gerador, no-break, baterias, etc.

3.8. Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário;
3.9. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de

serviços de que atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 092
 e 21, de 18-

10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.
3.10. Não ceder ou transferir a qualquer título, no todo ou em parte,

a execução dos serviços objeto deste contrato, sem prévia e expressa anuência
do contratante.

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

3.12.  Apresentar  seus  funcionários  devidamente  uniformizados  e
identificados.

3.13. Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem
prejuízo de outros itens que se julgue necessários,  contemplar os seguintes
itens:

3.13.1. Descritivo  dos  equipamentos  empregados,  sua
quantidade e sua função, bem assim se próprios ou locados;
3.13.2.   Descritivo  da  quantidade  de  pessoal  envolvido,  sua
função, informando se de quadro próprio ou não;

1 Aqui considerada a hipótese de troca de urnas por urnas de contingência, onde haverá necessidade de 
garantir o equipamento a ser substituído e o substituto.
2 É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa
que  venha  a  contratar  empregados  que  sejam  cônjuges,  companheiros  ou  parentes  em  linha  reta,
colateral  ou  por  afinidade,  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  de  ocupantes  de  cargos  de  direção  e  de
assessoramento,  de  membros  ou  juízes  vinculados  ao  respectivo  Tribunal  contratante,  devendo  tal
condição constar expressamente dos editais de licitação.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais

3.13.3.  Fornecer  croqui  mínimo  da  disposição  dos
equipamentos,  focos  de  filmagem,  posição  dos  empregados
envolvidos;
3.13.4. Descritivo mínimo das contingências para os seguintes
eventos:

3.13.4.1. Interrupção  do  fornecimento  normal  de
energia elétrica;
3.13.4.2. Falha do equipamento principal de gravação;
3.13.4.3. Falha de uma das câmeras;
3.13.4.4.  Troca de mídia  de gravação,  se necessário,
como  será  garantida  a  não  perda  temporal  de
gravação,  ou,  em  havendo  tal  hipótese,  de  que
margem de tempo.

IV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

4.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta;

4.2. Multa de 1% (um por cento), por hora de atraso, sobre o valor
total  do  contrato,  em  caso  de  atraso  injustificável  na  apresentação  dos
equipamentos, no dia anterior ao referendo, e início das filmagens, no dia do
pleito;

4.3. Multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso, sobre o valor
total  do contrato,  incidente  até  o  quinto  dia  de  atraso,  em caso de atraso
injustificável na entrega dos DVDs ou mídias superiores editadas;

4.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em
virtude de inexecução total.

V – FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL:

5.1.  A  satisfatória  prestação  dos  serviços  será  acompanhada  e
atestada pelo Presidente da Comissão de Auditoria das Urnas Eletrônicas, a ser
instituída pelo TRE-AL.

VI – PRAZO PARA CONTRATAÇÃO:

6.1. A vigência do presente contrato tem início na data da assinatura
e término no dia 15 de novembro de 2020.

_______________________________________________________
Taciana Patrícia Alécio Silva Rodrigues

Gestora do contrato
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais

ANEXO I

PLANILHA DE CUSTOS POR TURNO

TURNO: ____

1. MÃO DE OBRA VALOR
a) Salário
b) Serviços extraordinários
c) Serviço de terceiros, pessoa física
d) Serviços de terceiros, pessoa jurídica
c) Encargos sociais
d) Outros (especificar)
2. INSUMOS DE MÃO DE OBRA
a) Transporte
b) Alimentação
c) Outros (especificar)
3. EQUIPAMENTOS
a) Cabos de vídeo e áudio
b) Tripés
c) Baterias
d) Materiais necessários à instalação dos equipamentos (especificar)
e) Gerador de energia
f) Câmeras
g) Microfones
h) Monitores
i) Multiplexador
j) Torres de iluminação
l) Vídeo de DVD
m ) Outros (especificar)
4. MATERIAL DE CONSUMO
a) DVD
e) Outros (especificar)
5. DEMAIS COMPONENTES
a) Despesas administrativas
b) Lucro
6. Tributos
a) ISS
b) COFINS
c) PIS
d) SIMPLES

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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2019.
Considerando o Termo de Referência apresentado no

evento SEI nº 0637276, por meio do Memorando 1140 (0636949),
cujo objeto é a contratação dos serviços de filmagem, com
monitoramento e produção do material gravado para as Eleições
2020, encaminho os presentes autos eletrônicos à Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições - CPPE, para análise e
providências de sua competência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/12/2019, às 19:31, 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
0637277 e o código CRC FA8418DD.

0010774-24.2019.6.02.8000 0637277v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 705 - CPPE

 
Informo que em reunião da Comissão Permanente de

Planejamento de Eleições, que teve lugar no dia 11/02/2020, às
15h45, cuja ata encontra-se em processo de elaboração, deliberou-se
no sentido de que todos os gestores das contratações deveriam
adequar, se necessário, os referidos termos de referência ao
quantitativo de 5.900 seções eleitorais, número que será utilizado
como padrão para as eleições de 2020, haja vista que o TSE já
deliberou no sentido de que não há urnas suficientes em todos os
Tribunais, havendo necessidade de redimensionamento.

Informo ainda que a comissão deliberou no sentido de
retornar o termo de referência aos gestores para modificar o projeto
básico de modo a incluir o termo audiovisual.

 
 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 12/02/2020, às 09:58, 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
0655749 e o código CRC D0318362.

0010774-24.2019.6.02.8000 0655749v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.
Em face da Informação 705 (0655749), remeto os

autos ao Gabinete da SGP, Unidade de lotação da gestora
indicada, para revisar o termo de referência no sentido de
incluir os serviços de áudio que se fizerem necessários ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/02/2020, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656264 e o código CRC 356B142A.

0010774-24.2019.6.02.8000 0656264v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 801 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/GSGP

Senhor Secretário - SAD,
Em atenção ao Despacho SAD 0656264, sirvo-me deste

para informar que, no que pertine a adequações referentes ao
sistema de áudio a ser utilizados na Auditoria de Funcionamento das
Urnas Eletrônicas, foram procedidas as adaptações necessárias já no
Projeto Básico (0637276) inaugural destes autos, haja vista a
incerteza, na ocasião, quanto ao local onde funcionaria a Auditoria
ora em epígrafe, assim, acrescentou-se na Cláusula II (EXECUÇÃO),
o inciso 2.2.3. incluindo a necessidade de 03 (três) microfones de
cabeça, tipo headset, a fim de garantir a boa captação do áudio
quando cantados os votos.

Destarte, com a inserção dos microfones de cabeça, a
serem utilizados pelos servidores (03 servidores - rodízio) na ocasião
de cantar os 1.500 (um mil e quinhentos) votos, exaure-se o que, no
momento, parece ser o melhor a ser feito para o bom
desenvolvimento dos trabalhos.

Isto posto, evoluo os autos a Vossa Senhoria para
apreciação, estando à disposição para outros esclarecimentos que se
façam necessários.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 17/02/2020, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657530 e o código CRC 70441434.

0010774-24.2019.6.02.8000 0657530v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2020.
Com os esclarecimentos da Informação 801

(0657530), tem-se por atendida a recomendação da CPPE
(0655749). 

Dessa forma, remeto os autos à SEIC, para
necessária instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/02/2020, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0658000 e o código CRC A7118098.

0010774-24.2019.6.02.8000 0658000v1
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E-mail - 0658645

Data de Envio: 
  18/02/2020 18:00:24

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

Para (com cópia oculta):
    contato@spnvideo.com.br
    contato@spnfilmes.com.br
    contato.fabriciorodrigues@hotmail.com
    contato@dilsonsantanafilmes.com
    falecom@3imagens.com
    orcamento@mateuslima.com
    9APRODUTORA@GMAIL.COM
    fernanda@atualcomunicacao.ppg.br
    midia@atualcomunicacao.ppg.br
    atualcomunicacao@terra.com.br
    atendimento@blowupfilmes.com.br
    renovacao12@gmail.com
    tabuleiroproducoes@gmail.com
    eventosopera@hotmail.com
    DJMAPRODUCAO@GMAIL.COM
    designfilmagens@hotmail.com
    digitalset7@hotmail.com
    antunes.daniell@gmail.com
    dantasfestas@hotmail.com
    nettomoura@hotmail.com
    totalmidiaeventos@hotmail.com
    kvservicosltda@gmail.com
    leonardo@cglvideo.com.br
    ewertoncassio@hotmail.com
    jsavilas@gmail.com
    comercial@fotoefilmeproducoes.com.br
    contato@creativefilmes.com.br
    contato@f5filmes.com
    louro@lourinhofilmes.com.br
    contato@lourinhofilmes.com.br
    dmsvideo@uol.com.br
    studiotavaresaju@hotmail.com
    ancoravideo@gmail.com
    contato@proaldo.com.br

Assunto: 
  TRE-AL SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, pretende contratar empresa para Filmagem, com
monitoramento, gravação do áudio e produção do material gravado, dos procedimentos da auditoria de
verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a serem realizados por
ocasião das Eleições de 2020., conforme Termo de referência em anexo, bem como resumo a seguir:

EXECUÇÃO:

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação
paralela, tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e
Encerramento da Votação.

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um
ambiente com espaço mínimo suficiente à instalação de 03 (três) Seções
eleitorais, atendendo à metragem entre 64m² (sessenta e quatro metros
quadrados) e máximo de 200m² (duzentos metros quadrado) de área,
devendo-se observar às seguintes especificações:
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2.2.1. Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço
mínimo, bem como uma outra câmera independente, posicionada de
modo a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 07
(sete) câmeras;

2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone
para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;

2.2.3. 03 (três) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a
fim de garantir a boa captação do áudio em caso de ambientes externos,
a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto;

2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias
independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de backup
no formato DVD ou superior, com possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos trabalhos;

2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no
mínimo, 29 (vinte e nove polegadas), com recurso de PIP (Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;

2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais
votação paralela, de 7 às 17 horas no dia das Eleições 2020, sem
interrupções nem omissão de qualquer momento da votação paralela,
considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas
eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja, 03 (três), conforme
inciso I, do artigo 56, da Minuta de Resolução TSE constante no
endereço: www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-resolucao-auditoriae-fiscalizacao.
Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o
ambiente deve está totalmente pronto no mínimo com 15 minutos de
antecedência desse horário;

2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos
equipamentos de gravação deverá permitir a captação das imagens e
dos sons sem qualquer obstáculo;

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email: seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0637276_TERMO_DE_REFERENCIA___Eleicoes_2020___TACIANA___II.pdf

E-mail SEIC 0658645         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 16



E-mail - 0658679

Data de Envio: 
  18/02/2020 18:25:08

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

Para (com cópia oculta):
    studiotavaresaju@hotmail.com
    contato@spnvideo.com.br
    contato@spnfilmes.com.br
    contato.fabriciorodrigues@hotmail.com
    contato@dilsonsantanafilmes.com
    falecom@3imagens.com
    orcamento@mateuslima.com
    9APRODUTORA@GMAIL.COM
    contato@wgproducoes.com.br
    contato@videotransmissaors.com.br
    marcio@videotransmissaors.com.br
    michel@eventusclub.com.br
    contato@studioirmaosandrade.com.br

Assunto: 
  TRE-AL SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, pretende contratar empresa para Filmagem, com
monitoramento, gravação do áudio e produção do material gravado, dos procedimentos da auditoria de
verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a serem realizados por
ocasião das Eleições de 2020., conforme Termo de referência em anexo, bem como resumo a seguir:

EXECUÇÃO:

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação
paralela, tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e
Encerramento da Votação.

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um
ambiente com espaço mínimo suficiente à instalação de 03 (três) Seções
eleitorais, atendendo à metragem entre 64m² (sessenta e quatro metros
quadrados) e máximo de 200m² (duzentos metros quadrado) de área,
devendo-se observar às seguintes especificações:

2.2.1. Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço
mínimo, bem como uma outra câmera independente, posicionada de
modo a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 07
(sete) câmeras;

2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone
para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;

2.2.3. 03 (três) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a
fim de garantir a boa captação do áudio em caso de ambientes externos,
a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto;

2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias
independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de backup
no formato DVD ou superior, com possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos trabalhos;

2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no
mínimo, 29 (vinte e nove polegadas), com recurso de PIP (Picture in
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picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;

2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais
votação paralela, de 7 às 17 horas no dia das Eleições 2020, sem
interrupções nem omissão de qualquer momento da votação paralela,
considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas
eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja, 03 (três), conforme
inciso I, do artigo 56, da Minuta de Resolução TSE constante no
endereço: www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-resolucao-auditoriae-fiscalizacao.
Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o
ambiente deve está totalmente pronto no mínimo com 15 minutos de
antecedência desse horário;

2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos
equipamentos de gravação deverá permitir a captação das imagens e
dos sons sem qualquer obstáculo;

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email: seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0637276_TERMO_DE_REFERENCIA___Eleicoes_2020___TACIANA___II.pdf
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De: "Eduardo" <dmsvideo@uol.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 19/02/2020 01:29 PM
Assunto: [seic] RES: TRE-AL SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020

Boa tarde, obrigado por nos consulta, mas esse tipo de serviço não
realizamos 

Atenciosamente 
Eduardo Soares 

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES 
Enviada em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 18:00
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: TRE-AL SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA
ELEIÇÕES 2020

Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, pretende contratar empresa para
Filmagem, com monitoramento, gravação do áudio e produção do material
gravado, dos procedimentos da auditoria de verificação do funcionamento das
urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a serem realizados por ocasião
das Eleições de 2020., conforme Termo de referência em anexo, bem como
resumo a seguir:

 EXECUÇÃO:

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela,
tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e
Encerramento da Votação.

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente
com espaço mínimo suficiente à instalação de 03 (três) Seções eleitorais,
atendendo à metragem entre 64m² (sessenta e quatro metros
quadrados) e máximo de 200m² (duzentos metros quadrado) de área, devendo-se
observar às seguintes especificações:

2.2.1. Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço
mínimo, bem como uma outra câmera independente, posicionada de modo a
abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 07
(sete) câmeras;

2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone para
cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;

2.2.3. 03 (três) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a
fim de garantir a boa captação do áudio em caso de ambientes externos, a
serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto;

2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias
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independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de backup no
formato DVD ou superior, com possibilidade de recuperação dos dados
imediatamente após o final dos trabalhos;

2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no
mínimo, 29” (vinte e nove polegadas), com recurso de PIP (Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;

2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Comissão Permanente de
Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais votação paralela, de 7 às 17
horas no dia das Eleições 2020, sem interrupções nem omissão de qualquer
momento da votação paralela, considerando-se, ainda, a possibilidade de
realização de segundo turno, ocasião em que serão utilizadas o mesmo
quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja,
03 (três), conforme inciso I, do artigo 56, da Minuta de Resolução TSE
constante no
endereço:
www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-resolucao-auditoria
e-fiscalizacao.
Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente
deve está totalmente pronto no mínimo com 15 minutos de antecedência desse
horário;

2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de
gravação deverá permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer
obstáculo;

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a
impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email: seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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Rua Trabalhador Ailton Marques, n° 60 - Luzia

Tel. (79) 3217-0505/ 9961-5373/ 881

CNPJ: 16.596.034/0001-20

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Locadora: CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Endereço: Rua Ailton Marques, 60, Luzia/ Aracaju – SE.
CEP: 49.045-090 Cidade Aracaju Tel. 3217-0505

CNPJ 16.596.034/0001-20 INSC. MUN 920170 Contato Nilson: 
9961-5373

Locatário: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Endereço do 
evento:

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol 

CEP: 57.051-090 Cidade Maceió - AL Tel. (82)  2122-
7711 / 
2122-7712

CNPJ 06.015.041/000
1-38

Evento: DATA HORA
Responsável
Local de entrega LED E CIA Tel.Res

p.
Nilson

EQUIPAMENTOS Valores referentes a equipamentos
Contratação de serviços Filmagem, com 
monitoramento e produção do material 
gravado para as Eleições de 2018 em 
primeiro e segundo Turno se houver.
Serão dispostas no mínimo: duas câmeras 
para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os 
planos de gravação do esboço mínimo, bem 
como uma outra câmera independente, 
posicionada de modo a abranger todo 
ambiente da votação paralela, totalizando-se 
07
(sete) câmeras;
2.2.2. Captação de áudio por meio de 
microfones, sendo um microfone para cada 
câmera focada no terminal do eleitor das 
urnas eletrônicas;
2.2.3. Gravação de áudio e vídeo para cada 
câmera, em 03 (três) vias independentes e 
simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de
backup
no formato DVD ou superior, com 
possibilidade de recuperação dos dados 
imediatamente após o final dos trabalhos;
2.2.4. Monitoramento simultâneo de todas as 
câmeras em monitor de, no mínimo, 29” (vinte

07 Câmeras R$4.000,00 
Captura e gravação de áudio 
R$1.700,00
Operador R$300,00
Hospedagem R$200,00

Totalizando =

R$6.200,00 1° turno
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e nove polegadas), com recurso de PIP 
(Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou 
equivalente;
2.2.5. O período de gravação deverá ser o da 
duração do processo de votação paralela, de 
7 as 17 horas no dia das Eleições 2018, sem 
interrupções nem omissão de qualquer 
momento da votação paralela, considerando-
se, ainda, a possibilidade de realização de 
segundo turno,

Contratação de serviços Filmagem, com 
monitoramento e produção do material 
gravado para as Eleições de 2018 em 
primeiro e segundo Turno se houver.
Serão dispostas no mínimo: duas câmeras 
para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os 
planos de gravação do esboço mínimo, bem 
como uma outra câmera independente, 
posicionada de modo a abranger todo 
ambiente da votação paralela, totalizando-se 
07
(sete) câmeras;
2.2.2. Captação de áudio por meio de 
microfones, sendo um microfone para cada 
câmera focada no terminal do eleitor das 
urnas eletrônicas;
2.2.3. Gravação de áudio e vídeo para cada 
câmera, em 03 (três) vias independentes e 
simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de
backup
no formato DVD ou superior, com 
possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos 
trabalhos;
2.2.4. Monitoramento simultâneo de todas as 
câmeras em monitor de, no mínimo, 29” (vinte
e nove polegadas), com recurso de PIP 
(Picture in picture) ou com uso de 
multiplexador ou equivalente;
2.2.5. O período de gravação deverá ser o da 
duração do processo de votação paralela, de 
7 as 17 horas no dia das Eleições 2018, sem 
interrupções nem omissão de qualquer 
momento da votação paralela, considerando-
se, ainda, a possibilidade de realização de 
segundo turno,

07 Câmeras R$4.000,00 
Captura e gravação de áudio 
R$1.700,00
Operador R$300,00
Hospedagem R$200,00

Totalizando =

R$6.200,00 2° turno

VALOR TOTAL R$ 12.400,00
(doze mil e quatrocentos reais)

Obs: 

Validade da proposta: 20 dias.

_________________________________                   _______________________________
                         Ass. LED &CIA                                                            Ass. Contratante.

Aracaju 19 de Fevereiro de 2020
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E-mail - 0660449

Data de Envio: 
  27/02/2020 13:26:26

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

Para (com cópia oculta):
    contato@spnvideo.com.br
    contato@spnfilmes.com.br
    contato.fabriciorodrigues@hotmail.com
    contato@dilsonsantanafilmes.com
    falecom@3imagens.com
    orcamento@mateuslima.com
    9APRODUTORA@GMAIL.COM
    fernanda@atualcomunicacao.ppg.br
    midia@atualcomunicacao.ppg.br
    atualcomunicacao@terra.com.br
    atendimento@blowupfilmes.com.br
    renovacao12@gmail.com
    tabuleiroproducoes@gmail.com
    eventosopera@hotmail.com
    DJMAPRODUCAO@GMAIL.COM
    designfilmagens@hotmail.com
    digitalset7@hotmail.com
    antunes.daniell@gmail.com
    dantasfestas@hotmail.com
    nettomoura@hotmail.com
    totalmidiaeventos@hotmail.com
    kvservicosltda@gmail.com
    leonardo@cglvideo.com.br
    ewertoncassio@hotmail.com
    jsavilas@gmail.com
    comercial@fotoefilmeproducoes.com.br
    contato@creativefilmes.com.br
    contato@f5filmes.com
    louro@lourinhofilmes.com.br
    contato@lourinhofilmes.com.br
    dmsvideo@uol.com.br
    studiotavaresaju@hotmail.com
    ancoravideo@gmail.com
    contato@proaldo.com.br

Assunto: 
  TRE-AL SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 - 1 e 2
TURNOS SE HOUVER

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, pretende contratar empresa para Filmagem, com
monitoramento, gravação do áudio e produção do material gravado, dos procedimentos da auditoria de
verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a serem realizados por
ocasião das Eleições de 2020., com orçamento individual para 1 e 2 turno se houver conforme Termo de
referência em anexo, bem como resumo a seguir:

EXECUÇÃO:

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação
paralela, tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e
Encerramento da Votação.

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um
ambiente com espaço mínimo suficiente à instalação de 03 (três) Seções
eleitorais, atendendo à metragem entre 64m² (sessenta e quatro metros
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quadrados) e máximo de 200m² (duzentos metros quadrado) de área,
devendo-se observar às seguintes especificações:

2.2.1. Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço
mínimo, bem como uma outra câmera independente, posicionada de
modo a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 07
(sete) câmeras;

2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone
para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;

2.2.3. 03 (três) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a
fim de garantir a boa captação do áudio em caso de ambientes externos,
a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto;

2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias
independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de backup
no formato DVD ou superior, com possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos trabalhos;

2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no
mínimo, 29 (vinte e nove polegadas), com recurso de PIP (Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;

2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais
votação paralela, de 7 às 17 horas no dia das Eleições 2020, sem
interrupções nem omissão de qualquer momento da votação paralela,
considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas
eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja, 03 (três), conforme
inciso I, do artigo 56, da Minuta de Resolução TSE constante no
endereço: www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-resolucao-auditoriae-fiscalizacao.
Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o
ambiente deve está totalmente pronto no mínimo com 15 minutos de
antecedência desse horário;

2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos
equipamentos de gravação deverá permitir a captação das imagens e
dos sons sem qualquer obstáculo;

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email: seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0637276_TERMO_DE_REFERENCIA___Eleicoes_2020___TACIANA___II.pdf
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E-mail - 0660451

Data de Envio: 
  27/02/2020 13:27:02

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

Para (com cópia oculta):
    studiotavaresaju@hotmail.com
    contato@spnvideo.com.br
    contato@spnfilmes.com.br
    contato.fabriciorodrigues@hotmail.com
    contato@dilsonsantanafilmes.com
    falecom@3imagens.com
    orcamento@mateuslima.com
    9APRODUTORA@GMAIL.COM
    contato@wgproducoes.com.br
    contato@videotransmissaors.com.br
    marcio@videotransmissaors.com.br
    michel@eventusclub.com.br
    contato@studioirmaosandrade.com.br

Assunto: 
  TRE-AL SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 - 1 e 2
TURNOS SE HOUVER

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, pretende contratar empresa para Filmagem, com
monitoramento, gravação do áudio e produção do material gravado, dos procedimentos da auditoria de
verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a serem realizados por
ocasião das Eleições de 2020., com orçamento individual para 1 e 2 turno se houver conforme Termo de
referência em anexo, bem como resumo a seguir:

EXECUÇÃO:

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação
paralela, tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e
Encerramento da Votação.

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um
ambiente com espaço mínimo suficiente à instalação de 03 (três) Seções
eleitorais, atendendo à metragem entre 64m² (sessenta e quatro metros
quadrados) e máximo de 200m² (duzentos metros quadrado) de área,
devendo-se observar às seguintes especificações:

2.2.1. Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço
mínimo, bem como uma outra câmera independente, posicionada de
modo a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 07
(sete) câmeras;

2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone
para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;

2.2.3. 03 (três) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a
fim de garantir a boa captação do áudio em caso de ambientes externos,
a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto;

2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias
independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de backup
no formato DVD ou superior, com possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos trabalhos;
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2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no
mínimo, 29 (vinte e nove polegadas), com recurso de PIP (Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;

2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais
votação paralela, de 7 às 17 horas no dia das Eleições 2020, sem
interrupções nem omissão de qualquer momento da votação paralela,
considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas
eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja, 03 (três), conforme
inciso I, do artigo 56, da Minuta de Resolução TSE constante no
endereço: www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-resolucao-auditoriae-fiscalizacao.
Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o
ambiente deve está totalmente pronto no mínimo com 15 minutos de
antecedência desse horário;

2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos
equipamentos de gravação deverá permitir a captação das imagens e
dos sons sem qualquer obstáculo;

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email: seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0637276_TERMO_DE_REFERENCIA___Eleicoes_2020___TACIANA___II.pdf
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De: Ancora Vídeo <ancoravideo@gmail.com>
Para: antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Data: 10/03/2020 12:07 PM
Assunto: Re: [seic] TRE-AL SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 - 1 e 2 TURNOS SE HOUVER

Boa tarde, gostaria de retificar o orçamento passado anteriormente, uma vez que houve um equívoco de um funcionário
da nossa empresa. O mesmo encaminhou o orçamento sem conferir os valores que correspondem ao estado de Sergipe.
Sendo assim gostaria que considerasse o orçamento atual.

Att,

       Fernanda  Lima

Em seg., 2 de mar. de 2020 às 14:05, antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br> escreveu:
Boa Tarde,
 
Já juntamos no processo o vosso orçamento anterior, o qual pedia para cada turno o valor de R$ 6.200,00, totalizando o orçamento em R$ 12.400,00, e dada a publicidade
do fatos, questionamos a razão do reenvio com este sobrepreço agregado.
Atenciosamente.
 
ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744
 
 
 

From: Ancora Vídeo <ancoravideo@gmail.com>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 2 Mar 2020 11:41:35 -0300
Subject: [seic] TRE-AL SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 - 1 e 2 TURNOS SE HOUVER
 
Bom dia, segue orçamento conforme solicitado.
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FAVOR DESCONSIDERAR O E-MAIL ANTERIOR.
 
 
Att,
 
 
 
        Fernanda  Lima
 
Em seg., 2 de mar. de 2020 às 09:29, Ancora Vídeo <ancoravideo@gmail.com> escreveu:

Bom dia, segue orçamento conforme solicitado.
 
 
 
Att,
 
 
 
        Fernanda  Lima
 
Em qui., 27 de fev. de 2020 às 13:27, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, pretende contratar empresa para  Filmagem, com monitoramento, gravação do áudio e produção do material gravado, dos
procedimentos da auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a serem realizados por ocasião das Eleições de
2020.,  com orçamento individual para 1 e 2 turno se houver conforme Termo de referência em anexo, bem como resumo a seguir:

 EXECUÇÃO:

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação
paralela, tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e
Encerramento da Votação.

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um
ambiente com espaço mínimo suficiente à instalação de 03 (três) Seções
eleitorais, atendendo à metragem entre 64m² (sessenta e quatro metros
quadrados) e máximo de 200m² (duzentos metros quadrado) de área,
devendo-se observar às seguintes especificações:

2.2.1. Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço
mínimo, bem como uma outra câmera independente, posicionada de
modo a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 07
(sete) câmeras;
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2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone
para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;

2.2.3. 03 (três) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a
fim de garantir a boa captação do áudio em caso de ambientes externos,
a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto;

2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias
independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de backup
no formato DVD ou superior, com possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos trabalhos;

2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no
mínimo, 29 (vinte e nove polegadas), com recurso de PIP (Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;

2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais
votação paralela, de 7 às 17 horas no dia das Eleições 2020, sem
interrupções nem omissão de qualquer momento da votação paralela,
considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas
eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja, 03 (três), conforme
inciso I, do artigo 56, da Minuta de Resolução TSE constante no
endereço: www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-resolucao-auditoriae-fiscalizacao.
Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o
ambiente deve está totalmente pronto no mínimo com 15 minutos de
antecedência desse horário;

2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos
equipamentos de gravação deverá permitir a captação das imagens e
dos sons sem qualquer obstáculo;

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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email: seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

 
 
 
--
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Rua Trabalhador Ailton Marques dos Santos n°60 -
Luzia Aracaju / SE
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Tel: (79) 99961-5373 / 3217-0505
Rua Trabalhador Ailton Marques dos Santos n°60 -
Luzia Aracaju / SE
www.ancoravideo.com.br

 

-- 

Tel: (79) 99961-5373 / 3217-0505
Rua Trabalhador Ailton Marques dos Santos n°60 -
Luzia Aracaju / SE
www.ancoravideo.com.br
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Anexados:

Arquivo: Orçamento Led e Cia TRE-AL
SEÇÃO DE COMPRAS.docx

Tamanho:
70k

Tipo de Conteúdo: application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document
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Arquivo: Scanner_20200310.jpg Tamanho:
223k Tipo de Conteúdo: image/jpeg
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Rua Trabalhador Ailton Marques, n° 60 - Luzia

Tel. (79) 3217-0505/ 9961-5373/ 881

CNPJ: 16.596.034/0001-20

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Locadora: CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Endereço: Rua Ailton Marques, 60, Luzia/ Aracaju – SE.
CEP: 49.045-090 Cidade Aracaju Tel. 3217-0505

CNPJ 16.596.034/0001-20 INSC. MUN 920170 Contato Nilson: 
9961-5373

Locatário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Endereço do 
evento:

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol 

CEP: 57.051-090 Cidade Maceió - AL Tel. (82)  2122-
7711 / 
2122-7712

CNPJ 06.015.041/000
1-38

Evento: DATA HORA
Responsável
Local de entrega LED E CIA Tel.Res

p.
Nilson

EQUIPAMENTOS Valores referentes a equipamentos
Contratação de serviços Filmagem, com 
monitoramento e produção do material 
gravado para as Eleições de 2018 em 
primeiro e segundo Turno se houver.
Serão dispostas no mínimo: duas câmeras 
para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os 
planos de gravação do esboço mínimo, bem 
como uma outra câmera independente, 
posicionada de modo a abranger todo 
ambiente da votação paralela, totalizando-se 
07
(sete) câmeras;
2.2.2. Captação de áudio por meio de 
microfones, sendo um microfone para cada 
câmera focada no terminal do eleitor das 
urnas eletrônicas;
2.2.3. Gravação de áudio e vídeo para cada 
câmera, em 03 (três) vias independentes e 
simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de
backup
no formato DVD ou superior, com 
possibilidade de recuperação dos dados 
imediatamente após o final dos trabalhos;
2.2.4. Monitoramento simultâneo de todas as 
câmeras em monitor de, no mínimo, 29” (vinte

07 Câmeras R$5.500,00 
Captura e gravação de áudio 
R$1.750,00
Operador R$300,00
Hospedagem R$200,00

Totalizando =

R$7.550,00 1° turno
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e nove polegadas), com recurso de PIP 
(Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou 
equivalente;
2.2.5. O período de gravação deverá ser o da 
duração do processo de votação paralela, de 
7 as 17 horas no dia das Eleições 2018, sem 
interrupções nem omissão de qualquer 
momento da votação paralela, considerando-
se, ainda, a possibilidade de realização de 
segundo turno,

Contratação de serviços Filmagem, com 
monitoramento e produção do material 
gravado para as Eleições de 2018 em 
primeiro e segundo Turno se houver.
Serão dispostas no mínimo: duas câmeras 
para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os 
planos de gravação do esboço mínimo, bem 
como uma outra câmera independente, 
posicionada de modo a abranger todo 
ambiente da votação paralela, totalizando-se 
07
(sete) câmeras;
2.2.2. Captação de áudio por meio de 
microfones, sendo um microfone para cada 
câmera focada no terminal do eleitor das 
urnas eletrônicas;
2.2.3. Gravação de áudio e vídeo para cada 
câmera, em 03 (três) vias independentes e 
simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de
backup
no formato DVD ou superior, com 
possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos 
trabalhos;
2.2.4. Monitoramento simultâneo de todas as 
câmeras em monitor de, no mínimo, 29” (vinte
e nove polegadas), com recurso de PIP 
(Picture in picture) ou com uso de 
multiplexador ou equivalente;
2.2.5. O período de gravação deverá ser o da 
duração do processo de votação paralela, de 
7 as 17 horas no dia das Eleições 2018, sem 
interrupções nem omissão de qualquer 
momento da votação paralela, considerando-
se, ainda, a possibilidade de realização de 
segundo turno,

07 Câmeras R$5.500,00 
Captura e gravação de áudio 
R$1.750,00
Operador R$300,00
Hospedagem R$200,00

Totalizando =

R$7.550,00 2° turno

VALOR TOTAL R$ 15.500,00
(Quinze mil e quinhentos reais)

Obs: 

Validade da proposta: 20 dias.

_________________________________                   _______________________________
                         Ass. LED &CIA                                                            Ass. Contratante.

Aracaju 02 de Março de 2020
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E-mail - 0665869

Data de Envio: 
  10/03/2020 13:10:39

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

Para (com cópia oculta):
    sidneyagra2@gmail.com
    moysesmedeiros@hotmail.com
    contato@getninjas.com.br
    ibanez@blivfilmes.com.br
    contato@videotransmissao.com.br
    marcio@videotransmissao.com.br
    eventos@chicobrandao.com.br
    paim@paimproducoes.com.br
    contato@dcstudio.com.br
    contato@gustavorosafilmes.com
    contato@spnfilmes.com.br
    cemi@terra.com.br
    info@interrogacaofilmes.com
    comercial@consoline.com.br
    znestudio@znestudio.com
    contato@olivetreefilmes.com.br
    atendimento@ramalhoeventos.com.br

Assunto: 
  TRE-AL SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 - 1 e 2
TURNOS SE HOUVER

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, pretende contratar empresa para Filmagem, com
monitoramento, gravação do áudio e produção do material gravado, dos procedimentos da auditoria de
verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a serem realizados por
ocasião das Eleições de 2020., com orçamento individual para 1 e 2 turno se houver conforme Termo de
referência em anexo, bem como resumo a seguir:

EXECUÇÃO:

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação
paralela, tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e
Encerramento da Votação.

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um
ambiente com espaço mínimo suficiente à instalação de 03 (três) Seções
eleitorais, atendendo à metragem entre 64m² (sessenta e quatro metros
quadrados) e máximo de 200m² (duzentos metros quadrado) de área,
devendo-se observar às seguintes especificações:

2.2.1. Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço
mínimo, bem como uma outra câmera independente, posicionada de
modo a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 07
(sete) câmeras;

2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone
para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;

2.2.3. 03 (três) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a
fim de garantir a boa captação do áudio em caso de ambientes externos,
a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto;

2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias
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independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de backup
no formato DVD ou superior, com possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos trabalhos;

2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no
mínimo, 29 (vinte e nove polegadas), com recurso de PIP (Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;

2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais
votação paralela, de 7 às 17 horas no dia das Eleições 2020, sem
interrupções nem omissão de qualquer momento da votação paralela,
considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas
eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja, 03 (três), conforme
inciso I, do artigo 56, da Minuta de Resolução TSE constante no
endereço: www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-resolucao-auditoriae-fiscalizacao.
Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o
ambiente deve está totalmente pronto no mínimo com 15 minutos de
antecedência desse horário;

2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos
equipamentos de gravação deverá permitir a captação das imagens e
dos sons sem qualquer obstáculo;

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email: seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0637276_TERMO_DE_REFERENCIA___Eleicoes_2020___TACIANA___II.pdf
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De: contato@getninjas.com.br
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 10/03/2020 01:12 PM
Assunto: [seic] TRE-AL SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 - 1 e 2 TURNOS SE HOUVER

Olá,

Recebemos o seu e-mail, seu número de protocolo é 86876948-02
Em até 48hs úteis, um dos nossos Ninjas responderá você.

Agora é só aguardar ;)

Abraços,
Equipe GetNinjas.
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De: contato@dcstudio.com.br
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 10/03/2020 06:24 PM
Assunto: [seic] TRE-AL SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 - 1 e 2 TURNOS SE HOUVER

Boa tarde Antonio, como vai?

Obrigado pelo contato!

Infelizmente não conseguimos atender a essa demanda específica.

Colocamo-nos à disposição para outras oportunidades!

---

Atenciosamente,

Deny Oliver

DC Studio Produções | Produtora de Vídeo + Filmagem + Fotografia

Brasília / São Paulo / Goiânia / Brasil

www.dcstudio.com.br

"Life in Motion"

 

Em 10/03/2020 13:10, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:

Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, pretende contratar empresa para  Filmagem, com monitoramento, gravação do áudio e produção do
material gravado, dos procedimentos da auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a serem
realizados por ocasião das Eleições de 2020., com orçamento individual para 1 e 2 turno se houver conforme Termo de referência em anexo, bem
como resumo a seguir:
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 EXECUÇÃO:

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação
paralela, tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e
Encerramento da Votação.

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um
ambiente com espaço mínimo suficiente à instalação de 03 (três) Seções
eleitorais, atendendo à metragem entre 64m² (sessenta e quatro metros
quadrados) e máximo de 200m² (duzentos metros quadrado) de área,
devendo-se observar às seguintes especificações:

2.2.1. Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço
mínimo, bem como uma outra câmera independente, posicionada de
modo a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 07
(sete) câmeras;

2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone
para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;

2.2.3. 03 (três) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a
fim de garantir a boa captação do áudio em caso de ambientes externos,
a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto;

2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias
independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de backup
no formato DVD ou superior, com possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos trabalhos;

2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no
mínimo, 29 (vinte e nove polegadas), com recurso de PIP (Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;

2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais
votação paralela, de 7 às 17 horas no dia das Eleições 2020, sem
interrupções nem omissão de qualquer momento da votação paralela,
considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas
eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja, 03 (três), conforme
inciso I, do artigo 56, da Minuta de Resolução TSE constante no
endereço: www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-resolucao-auditoriae-fiscalizacao.
Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o
ambiente deve está totalmente pronto no mínimo com 15 minutos de
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antecedência desse horário;

2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos
equipamentos de gravação deverá permitir a captação das imagens e
dos sons sem qualquer obstáculo;

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email: seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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02509594451Usuário:

23/03/2020 14:05:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Adimplente16596034
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1

Certidão CADIN EMPRESA LED & CIA (0671379)         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 42



 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 23/03/2020 14:06:08 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ: 16.596.034/0001-20 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 16.596.034/0001-20
Razão Social: LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: LED E CIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 07/09/2020
FGTS 28/03/2020
Trabalhista Validade: 12/06/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/06/2018 (*)
Receita Municipal Validade: 16/06/2018 (*)

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 23/03/2020 13:58 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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E-mail - 0671454

Data de Envio: 
  23/03/2020 15:09:43

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

Para:
    ancoravideo@gmail.com

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 - 1 e 2 TURNOS SE
HOUVER

Mensagem: 
  Prezados,

Para que possamos dar andamento a contratação do serviços orçados por vossa senhoria e concluirmos
assim nossa instrução, solicitamos o envio de uma declaração de inexistência de nepotismo, modelo
anexo, bem como a Certidão Municipal e Estadual, pois ao tentarmos extrair pelo Sicaf/Comprasnet
estavam vencidas.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

email: 
antoniomatias1977@hotmail.com

seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
( Móvel e WhatsApp) 99133-8744

Anexos:
    Modelo_Declaracao_inexistencia_de_nepotismo._Pessoa_Juridica.pdf
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E-mail - 0672565

Data de Envio: 
  25/03/2020 13:20:13

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

Para:
    ancoravideo@gmail.com

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 - 1 e 2 TURNOS SE
HOUVER

Mensagem: 
  Prezados,

Para que possamos dar andamento a contratação do serviços orçados por vossa senhoria e concluirmos
assim nossa instrução, Certidão Municipal , pois ao tentarmos extrair pelo Sicaf/Comprasnet estava
vencida.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

email: 
antoniomatias1977@hotmail.com

seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
( Móvel e WhatsApp) 99133-8744
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E-mail - 0676283

Data de Envio: 
  01/04/2020 13:18:04

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

Para:
    ancoravideo@gmail.com

Assunto: 
  URGENTE - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 - 1 e 2
TURNOS SE HOUVER

Mensagem: 
  Prezados,

Para que possamos dar andamento a contratação do serviços orçados por vossa senhoria e concluirmos
assim nossa instrução, necessitamos URGENTE da Certidão Municipal , pois ao tentarmos extrair pelo
Sicaf/Comprasnet estava vencida.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

email: 
antoniomatias1977@hotmail.com

seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
( Móvel e WhatsApp) 99133-8744
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que esta Seção de
Instrução de Contratações-SEIC tentou entrar em contato nesta data
com a empresa Led & Cia que encontra-se na dependência de uma
certidão para a finalização da instrução, uma vez que não houve
interesse de mais nenhuma empresa no objeto da presente
contratação, informo ainda que acreditamos que seja em razão da
pandemia, que não estamos conseguindo contato com nenhum
funcionário da mesma e que esperaremos mais 08 dias e
insistiremos no contato e em caso negativo, vermos outra forma de
alcançar o objetivo deste procedimento. E, por nada mais constar, eu
Antonio Matias de Pinheiro Júnior, Chefe de Seção, lavrei a presente
Certidão, que dato e assino digitalmente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 06/04/2020, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681524 e o código CRC 46FFC78A.

0010774-24.2019.6.02.8000 0681524v3
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E-mail - 0681532

Data de Envio: 
  06/04/2020 16:58:29

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

Para:
    ancoravideo@gmail.com

Assunto: 
  URGENTE - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 - 1 e 2
TURNOS SE HOUVER

Mensagem: 
  Prezados,

Para que possamos dar andamento a contratação do serviços orçados por vossa senhoria e concluirmos
assim nossa instrução, necessitamos URGENTE da Certidão Municipal , pois ao tentarmos extrair pelo
Sicaf/Comprasnet estava vencida.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

email: 
antoniomatias1977@hotmail.com

seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
( Móvel e WhatsApp) 99133-8744
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Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 07 de Abril de 2020
Nº. 202000276063

16.596.034/0001-20

Contribuinte:LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

Em  cumprimento  à  solicitação  do  requerente  com  as  características  acima,  e  ressalvado  o
direito  da  Fazenda  Pública  Municipal  pesquisar,  inscrever  e  cobrar,  a  qualquer  tempo,  as
dívidas  que  venham  a  ser  apuradas,  CERTIFICAMOS  para  fins  de  direito  que,  mandando
rever  os  registros  tributários,  não  constatamos  a  existência  de  débitos  em  nome  do
contribuinte  em  apreço.
Esta certidão será válida até 06/07/2020

HH.0077.0089.IJ.043CCódigo de Autenticidade:
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

CNPJ:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço:https://fazenda.aracaju.se.gov.br
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 16.596.034/0001-20
Razão Social: LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: LED E CIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 07/09/2020
FGTS 15/07/2020
Trabalhista Validade: 12/06/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/06/2018 (*)
Receita Municipal Validade: 16/06/2018 (*)

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 13/04/2020 13:26 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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E-mail - 0683708

Data de Envio: 
  13/04/2020 13:44:42

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

Para:
    ancoravideo@gmail.com

Assunto: 
  URGENTE - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 - 1 e 2
TURNOS SE HOUVER

Mensagem: 
  Prezados,

Para que possamos dar andamento a contratação do serviços orçados por vossa senhoria e concluirmos
assim nossa instrução, necessitamos URGENTE do envio da proposta com data válida uma vez que a
espera da regularização das certidões acabou vencendo o prazo da proposta que foi dia 22 de Março,
pedimos o reenvio da mesma, nas mesmas condições e com data maior.
Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

email: 
antoniomatias1977@hotmail.com

seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
( Móvel e WhatsApp) 99133-8744

E-mail SEIC 0683708         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 57



Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem R$ 18.000,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 20.000,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Acre

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de FILMAGEM,
MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAVADO dos procedimentos
de VOTAÇÃO PARALELA a serem realizados nas Eleições Municipais de 2020,
disponibilizando as imagens em tempo real para um local no mesmo prédio
onde ocorrerão as filmagens, durante o período de votação do primeiro turno, no
dia 04 de outubro, e do segundo turno, se houver, no dia 25 de outubro, bem
como a revisão, se necessária, de todo o material gravado através de sua e.

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Serviços de filmagem, monitoramento e produção de material gravado dos
procedimentos de votação paralela a serem realizados nas Eleições Municipais
de 2020, disponibilizando as imagens em tempo real para um local no mesmo
prédio onde ocorrerão as filmagens, durante o período de votação do Primeiro
Turno, no dia 04 de outubro, bem como a revisão, se necessária, de todo o
material gravado através de sua exibição e conferência com os votos inseridos
nas urnas eletrônicas e respectivos computadores, conforme demais
especificações constantes no Termo de Referência.

Data: 18/03/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122020 / UASG:70002

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : AC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.468.883/0001-85
* VENCEDOR *

RRE PRODUTORA LTDA R$ 20.000,00

Relatór io gerado no dia 13/04/2020 13:40:45  ( IP:  179.235.187.157)

Relatório de Cotação: 0010774-24.2019.6.02.8000 - Filmagem Votação Paralela

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

1) locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem 2 1 Unidade 18000,00 R$ 18.000,00

Valor Global: R$ 18.000,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade serviços de filmagem, monitoramento e produção de material gravado dos procedimentos de votação paralela a serem realizado
s nas eleições municipais de 2020, disponibilizando as imagens em tempo real para um local no mesmo prédio onde ocorrerão 
as filmagens, durante o período de votação do segundo turno, se houver, no dia 25 de outubro, bem como a revisão, se necessári
a, de todo o material gravado através de sua exibição e conferência com os votos inseridos nas urnas eletrônicas e respectivos c
omputadores, conforme demais especificações constantes no termo de referência (obs: este item somente será contratado na 
ocorrência de 2.º turno).

1 / 2 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços de filmagem, monitoramento e produção de material gravado dos procedimentos de votação paralela a serem realizados nas Eleições Mu
nicipais de 2020, disponibilizando as imagens em tempo real para um local no mesmo prédio onde ocorrerão as filmagens, durante o período de votação do Pri
meiro Turno, no dia 04 de outubro, bem como a revisão, se necessária, de todo o material gravado através de sua exibição e conferência com os votos inseridos
 nas urnas eletrônicas e respectivos computadores, conforme demais especificações constantes no Termo de Referência.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV RIO BRANCO, 438 (84) 8814-0026/ (84) 8814-0026 rreprodutora@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 16.000,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Acre

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de FILMAGEM,
MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAVADO dos procedimentos
de VOTAÇÃO PARALELA a serem realizados nas Eleições Municipais de 2020,
disponibilizando as imagens em tempo real para um local no mesmo prédio
onde ocorrerão as filmagens, durante o período de votação do primeiro turno, no
dia 04 de outubro, e do segundo turno, se houver, no dia 25 de outubro, bem
como a revisão, se necessária, de todo o material gravado através de sua e.

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Serviços de filmagem, monitoramento e produção de material gravado dos
procedimentos de votação paralela a serem realizados nas Eleições Municipais
de 2020, disponibilizando as imagens em tempo real para um local no mesmo
prédio onde ocorrerão as filmagens, durante o período de votação do Segundo
Turno, se houver, no dia 25 de outubro, bem como a revisão, se necessária, de
todo o material gravado através de sua exibição e conferência com os votos
inseridos nas urnas eletrônicas e respectivos computadores, conforme demais
especificações constantes no Termo de Referência (OBS: ESTE ITEM
SOMENTE SERÁ CONTRATADO NA OCORRÊNCIA DE 2.º TURNO).

Data: 18/03/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122020 / UASG:70002

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : AC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.468.883/0001-85
* VENCEDOR *

RRE PRODUTORA LTDA R$ 16.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços de filmagem, monitoramento e produção de material gravado dos procedimentos de votação paralela a serem realizados nas Eleições Mu
nicipais de 2020, disponibilizando as imagens em tempo real para um local no mesmo prédio onde ocorrerão as filmagens, durante o período de votação do Se
gundo Turno, se houver, no dia 25 de outubro, bem como a revisão, se necessária, de todo o material gravado através de sua exibição e conferência com os vot
os inseridos nas urnas eletrônicas e respectivos computadores, conforme demais especificações constantes no Termo de Referência (OBS: ESTE ITEM SOMEN
TE SERÁ CONTRATADO NA OCORRÊNCIA DE 2.º TURNO).                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV RIO BRANCO, 438 (84) 8814-0026/ (84) 8814-0026 rreprodutora@gmail.com
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Rua Trabalhador Ailton Marques, n° 60 - Luzia

Tel. (79) 3217-0505/ 9961-5373/ 881

CNPJ: 16.596.034/0001-20

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Locadora: CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Endereço: Rua Ailton Marques, 60, Luzia/ Aracaju – SE.
CEP: 49.045-090 Cidade Aracaju Tel. 3217-0505

CNPJ 16.596.034/0001-20 INSC. MUN 920170 Contato Nilson: 
9961-5373

Locatário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Endereço do 
evento:

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol 

CEP: 57.051-090 Cidade Maceió - AL Tel. (82)  2122-
7711 / 
2122-7712

CNPJ 06.015.041/000
1-38

Evento: DATA HORA
Responsável
Local de entrega LED E CIA Tel.Res

p.
Nilson

EQUIPAMENTOS Valores referentes a equipamentos
Contratação de serviços Filmagem, com 
monitoramento e produção do material 
gravado para as Eleições de 2018 em 
primeiro e segundo Turno se houver.
Serão dispostas no mínimo: duas câmeras 
para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os 
planos de gravação do esboço mínimo, bem 
como uma outra câmera independente, 
posicionada de modo a abranger todo 
ambiente da votação paralela, totalizando-se 
07
(sete) câmeras;
2.2.2. Captação de áudio por meio de 
microfones, sendo um microfone para cada 
câmera focada no terminal do eleitor das 
urnas eletrônicas;
2.2.3. Gravação de áudio e vídeo para cada 
câmera, em 03 (três) vias independentes e 
simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de
backup
no formato DVD ou superior, com 
possibilidade de recuperação dos dados 
imediatamente após o final dos trabalhos;
2.2.4. Monitoramento simultâneo de todas as 
câmeras em monitor de, no mínimo, 29” (vinte

07 Câmeras R$5.500,00 
Captura e gravação de áudio 
R$1.750,00
Operador R$300,00
Hospedagem R$200,00

Totalizando =

R$7.550,00 1° turno
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e nove polegadas), com recurso de PIP 
(Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou 
equivalente;
2.2.5. O período de gravação deverá ser o da 
duração do processo de votação paralela, de 
7 as 17 horas no dia das Eleições 2018, sem 
interrupções nem omissão de qualquer 
momento da votação paralela, considerando-
se, ainda, a possibilidade de realização de 
segundo turno,

Contratação de serviços Filmagem, com 
monitoramento e produção do material 
gravado para as Eleições de 2018 em 
primeiro e segundo Turno se houver.
Serão dispostas no mínimo: duas câmeras 
para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os 
planos de gravação do esboço mínimo, bem 
como uma outra câmera independente, 
posicionada de modo a abranger todo 
ambiente da votação paralela, totalizando-se 
07
(sete) câmeras;
2.2.2. Captação de áudio por meio de 
microfones, sendo um microfone para cada 
câmera focada no terminal do eleitor das 
urnas eletrônicas;
2.2.3. Gravação de áudio e vídeo para cada 
câmera, em 03 (três) vias independentes e 
simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de
backup
no formato DVD ou superior, com 
possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos 
trabalhos;
2.2.4. Monitoramento simultâneo de todas as 
câmeras em monitor de, no mínimo, 29” (vinte
e nove polegadas), com recurso de PIP 
(Picture in picture) ou com uso de 
multiplexador ou equivalente;
2.2.5. O período de gravação deverá ser o da 
duração do processo de votação paralela, de 
7 as 17 horas no dia das Eleições 2018, sem 
interrupções nem omissão de qualquer 
momento da votação paralela, considerando-
se, ainda, a possibilidade de realização de 
segundo turno,

07 Câmeras R$5.500,00 
Captura e gravação de áudio 
R$1.750,00
Operador R$300,00
Hospedagem R$200,00

Totalizando =

R$7.550,00 2° turno

VALOR TOTAL R$ 15.500,00
(Quinze mil e quinhentos reais)

Obs: 

Validade da proposta: 30 dias.

_________________________________                   _______________________________
                         Ass. LED &CIA                                                            Ass. Contratante.

Aracaju 13 de Abril de 2020
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0010774-24.2019.6.02.8000 Unidade 1 1

Fontes de Consulta

Empresa Led & Cia 15.500,00 -1.666,67 Não aplicável

BP RRE PRODUTORA LTDA 20.000,00 2.833,33 Não aplicável

BP Tribunal Regional Eleitoral do Acre 16.000,00 -1.166,67 Não aplicável

11,73%

A Planilha  pode ser utilizada 17.166,67 2.013,84 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

17.166,67 17.166,67

0

Auditoria das Urnas Eletrônicas (Votação Paralela). 
Eleições 2020.

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, evento 0658000 para cotação de preço
objetivando a contratação de serviços de filmagem, com
monitoramento e produção do material gravado para as Eleições de
2020 em primeiro e segundo Turno, se houver, conforme
especificações, condições e datas estipulados no Termo de
Referência 0637276.

 
Apesar de consultadas diversas empresas do ramo

eventos 0658645,0658679,0660449,0660451,0665869, que totalizou
mais de 50 empresas consultadas, realizando vários contatos por
telefone, obtivemos apenas três retornos negativos
eventos 0658997 , 0665907 e 06663152 e uma oferta de orçamento
da Empresa Led & Cia evento 0684629, empresa esta que prestou o
mesmo serviço no pleito de 2018, acreditamos que aliado a pandemia
atual, as ausências notadas.

 
Fizemos uma consulta em contratações públicas atravès

do banco de preços governamentais evento 0683718 de similares
contratações e juntamente com a proposta recebida chegamos a
planilha estimativa de preços evento 0684635.

 
A empresa LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

LTDA, CNPJ: 16.596.034/0001-20  apresentou proposta atualizada
evento 0684629  no valor de R$7.550,00 (sete mil quinhentos e
cinquenta reais)  por turno, para a prestação dos serviços,
totalizando R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais)  para os dois
turnos, se houver, valor este abaixo da média encontrada por esta
seção.
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Diante do tempo decorrido sem outros orçamentos ou
empresas interessadas em participar da cotação, fizemos uma
consulta no procedimento de mesmo objeto para as eleições de
2018,  e encontramos preços da pesquisa de preço feita à época
com propostas similares evento 0417361.  A exemplo de R$17.650,89
- apresentada pela empresa RENOVAÇÃO (A&R LTDA – STARTSOM);
R$ 23.850,00 pela empresa 082 PRODUÇÕES; e de R$ 20.743,00
apresentada pela empresa BANCO DE PREÇOS (TURNOX2), ou seja,
preços de dois anos atrás, todos acima do valor ofertado no
momento pela empresa LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA.

 
A empresa LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

LTDA, CNPJ: 16.596.034/0001-20 apresenta regularidade fiscal,
tributária, trabalhista e junto ao FGTS etc, não apresentando registro
no CADIN, TCU, CNJ e Portal da Transparência eventos
0671379,06713800672568 , 0683678 e 0683684 e a necessária
Declaração de Inexistência de Nepotismo 0672567.

  
Baseado nos valores cotados este ano e nos valores de

dois anos atrás, sugerimos que a contratação seja feita novamente
com a empresa LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ: 16.596.034/0001-20, pelo valor de R$7.550,00 (sete mil
quinhentos e cinquenta reais) por turno, totalizando o valor de
R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) para os dois turnos das
eleições, se houver o segundo turno, por dispensa de licitação, na
forma do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93, observadas outras eventuais
contratações da mesma natureza no presente exercício, de modo a
não ultrapassar o limite legal de R$ 17.600,00.

 
Á Deliberação.
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 14/04/2020, às 12:58, 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
0684644 e o código CRC 2B87DE8C.

0010774-24.2019.6.02.8000 0684644v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0684644, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/04/2020, às 13:09, 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
0684706 e o código CRC F5999130.

0010774-24.2019.6.02.8000 0684706v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
À COFIN.
Para reserva de crédito.
À AJ-DG, em paralelo.
Para análise de conformidade.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/04/2020, às 19:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0684932 e o código CRC FF3BE61F.

0010774-24.2019.6.02.8000 0684932v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0684932).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/04/2020, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685591 e o código CRC 63965B14.

0010774-24.2019.6.02.8000 0685591v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Tratam os autos de proposição da SGP (0636949)

para contratação de serviços de filmagem, com
monitoramento e produção do material gravado para as
Eleições 2020, em primeiro e segundo turno, se houver,
conforme as especificações técnicas constantes do Termo de
Referência (0637276).

No evento 0684644, a SEIC sugeriu que a
contratação se desse por dispensa de licitação, com fulcro do
artigo 24, II da Lei n.º 8.666/93. 

 Primeiramente, urge ressaltar a ausência
de minuta contratual, considerando que se trata de serviço a
ser prestado em dois turnos, com obrigações futuras.
Ressaltamos que nas  eleições passadas, inclusive a de 2018,
a avença foi formalizada por meio de instrumento contratual.

 Assim sendo, devolvemos os autos à Secretaria de
Administração, para aperfeiçoamento da instrução.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 15/04/2020, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/04/2020, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685716 e o código CRC 04C195A4.

0010774-24.2019.6.02.8000 0685716v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
Em atenção ao apontamento da AJ-DG, direciono o

feito à SLC para elaboração da minuta de contrato, nos
moldes do que foi firmado em 2018 para o mesmo serviço,
com as necessárias adaptações.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2020, às 18:34, 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
0685986 e o código CRC C97E59AE.

0010774-24.2019.6.02.8000 0685986v1

Despacho GSAD 0685986         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 70



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CONTRATO Nº XX/2020
Processo SEI nº 0010774-24.2019.6.02.8000

MINUTA

Contratação  de  prestação  de  serviços  de  filmagem,
monitoramento e produção de material  gravado para
as Eleições de 2020 celebrado com a empresa  LED E
CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME. 

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  no

06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu
presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado,
portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa LED E CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA -ME, situada na rua Ailton Marques, nº 60, Luzia, Aracaju,  Sergipe, CEP 49.045-090,
telefone (79) 3217-0505/ (79) 99961-5373 , inscrita no CNPJ/MF sob o no 16.596.034/0001-
20,  daqui  por  diante  denominada CONTRATADA, neste  ato  representada  por  XXXXX,
portador  da Carteira de Identidade nº XXXXX SSP/XX,  inscrito  no  CPF  sob o  nº  XXXXX,
resolvem celebrar o presente contrato de  prestação de serviços, com fulcro no Artigo 24,
inciso II, da  Lei Federal no 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal no 8.666/93, ficando os
contratantes inteiramente sujeitos às regras de tal diploma normativo.

PARÁGRAFO ÚNICO –  Aplicam-se,  ainda,  no  que  couber,  os  demais  preceitos  de  direito
público  e,  supletivamente,  notadamente  nos  casos  omissos,  as  disposições  da  Lei  nº
8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem,
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 17.787/2017, disponível no
site www.tre-al.jus.br. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

Constitui  objeto  do presente  contrato  a  prestação  de  serviço  de  filmagem,   com
monitoramento  e  produção  de  material  gravado,  dos  procedimentos  de  auditoria  de
verificação  do  funcionamento  das  urnas  eletrônicas,  mediante  votação  paralela,  a  ser
realizados por ocasião das Eleições de 2020 em 1º e 2º turno, este último se houver, de
acordo com as especificações consignadas neste Contrato e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade com os
mandamentos e especificações deste contrato e de seus ANEXOS I e I-A, e com os termos da
proposta de preços da Contratada, os quais integram este instrumento independentemente
de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS.

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada
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os valores especificados na proposta da CONTRATADA , evento SEI nº 0684629, que passa a
fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando os preços acima mencionados, o valor total  deste
Contrato perfaz a importância de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), sendo R$
7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais), para o primeiro turno, e R$ 7.750,00 (sete
mil, setecentos e cinquenta reais), para o segundo turno, se houver.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias  ao  cumprimento  das  obrigações  contratuais  da  Contratada,  como  tributos;
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais; custos operacionais em geral.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO.

O pagamento dar-se-á por turno e será creditado em conta-corrente da contratada,
em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada
pela gestão contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDA -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até
a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644
         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA  – DO CRÉDITO.

As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos  recursos
orçamentários  aprovados  para  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  em  2020,
consignados no Programa de Trabalho -  Gestão do Processo Eleitoral;  PTRES n°  167864
(Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica); compromissadas pela Nota de Empenho n° ________, de __ de ______ de 2020, no 
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valor correspondente à R$ ____(____).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

A  CONTRATADA, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação  de
penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

a) Advertência,  em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta;
b) multa de 1% (um por cento), por hora de atraso, sobre o valor total do contrato,

em  caso  de  atraso  injustificável  na  apresentação  dos  equipamentos,  no  dia
anterior ao pleito, e início das filmagens, no dia do pleito; 

c)  multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso, sobre o valor integral do contrato,
incidente até o quinto dia de atraso, em caso de atraso injustificável na entrega
dos DVDs ou mídias superiores editadas;

d) multa  de 10% (dez  por  cento)  sobre o  valor  total  do contrato,  em virtude de
inexecução total;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência poderá ser aplicada ao  contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUARTO - 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 QUINTO –  A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

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

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
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PARÁGRAFO  OITAVO  -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO NONO -  O período de atraso será contado em horas  ou em   dias corridos,
conforme o caso.

PARÁGRAFO DEZ -  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 ONZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.

PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado.

PARÁGRAFO TREZE - 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 OITAVA  – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

São obrigações do Contratante: 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

b) Comunicar  imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

d) Efetuar o pagamento na forma prevista neste contrato;

e) Permitir o acesso dos empregados da contratada ao local definido para a execução
dos serviços objeto deste contrato;

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

g) Tornar disponível as instalações e os equipamentos necessários à prestação dos
serviços, quando for o caso.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São Obrigações da Contratada:

a) Conduzir  os  trabalhos  de  filmagem,  monitoramento  e  produção  do  material
gravado, entre outras providências necessárias;
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b) Comparecer,  em  dia  único,  no  final  de  semana  imediatamente  anterior  ao
primeiro  turno das  eleições,  e  no segundo turno,  se  houver, acompanhado da
comissão de votação paralela, no local onde será realizada a auditoria, com o
equipamento de filmagem e monitoração, sendo facultado à Contratada a
alocação dos equipamentos de gravação e de backup, para a realização de
ensaio  operacional  com o uso de urnas eletrônicas   não  envolvidas  no
processo eleitoral para ajustes de procedimentos e testes de posicionamento
de câmeras e de agentes que atuarão na atividade. A comissão de Auditoria
de funcionamento das urnas eletrônicas pode deliberar de forma a entender
dispensável a simulação tratada neste item, caso entenda que a contratada
tem conhecimento suficiente e prática do procedimento a ser executado, ou
por dificuldade de logística provocado pela própria contratante; 

c) Entregar  na  sede  deste  Tribunal,  no  prazo  de  72  (setenta  e  duas)  horas  do
encerramento da votação, 02 (duas) cópias de todo o conteúdo filmado pelo conjunto
de câmeras, em formato DVD, acondicionadas em caixa plástica rígida, devidamente
identificadas;

d) Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 2 (Da Execução) do
Projeto Básico , com etiquetas ou equivalentes em tipo uniforme de letras e números
e contemplando minimamente os seguintes dados: Identificação do Processo (Eleições
ANO,  Turno);  Identificação  da  Câmera,  Data  do  evento,  Foco  de  Gravação  (Urna,
Plano,  Microterminal,  Outro:  descrever),  Município  (Código  a  ser  informado  pela
Comissão  de  Votação  Paralela),  Zona/Seção  (a  serem informados  pela  Comissão),
hora de início  de gravação,  relativa  à  mídia,  hora  de encerramento da gravação,
relativa à mídia;

e) Fornecer todo o material a ser utilizado nos trabalhos de filmagem, monitoramento
e produção, tais como: câmeras filmadoras, fitas, microfones, televisores, pedestais,
cabos, no- breaks, etc.;

f) Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 9 horas do dia
anterior  à  realização  dos  turnos  das  eleições,  instalar  no  local  de  realização  da
auditoria e efetuar testes completos, conforme orientação do TRE-AL;

g) Fornecer  equipamentos  que  garantam  a  continuidade  da  filmagem  e  o
funcionamento dos equipamentos utilizados na auditoria (seis urnas eletrônicas, um
microcomputador e uma impressora laser), mesmo com falta de energia elétrica, tais
como: gerador, no-break, baterias, etc.; 

h) Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário;

i) Apresentar  declaração  de seus  empregados  ou prestadores de serviços  de que
atendem às Disposições  das  Resoluções  nº  07,  09 e 21,  de 18-10 e 06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça;

j) Não ceder ou transferir a qualquer título, no todo ou em parte, a execução dos
serviços objeto deste contrato, sem prévia e expressa anuência do contratante;

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

l) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados;
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m) Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de outros
itens que se julgue necessários, contemplar os seguintes itens:

m.1) Descritivo  dos  equipamentos  empregados,  sua quantidade e sua função,
bem assim se próprios ou locados;

m.2) Descritivo da quantidade de pessoal envolvido, sua função, informando se
de quadro próprio ou não;

m.3) Fornecer croqui mínimo da disposição dos equipamentos, focos de filmagem,
posição dos empregados envolvidos; 

m.4) Descritivo mínimo das contingências para os seguintes eventos:

m.4.1) Interrupção do fornecimento normal de energia elétrica;

m.4.2)  Falha do equipamento principal de gravação;

m.4.3)  Falha de uma das câmeras;

m.4.4) Troca de mídia de gravação, se necessário, como será garantida a
não  perda  temporal  de  gravação,  ou,  em havendo  tal  hipótese,  de  que
margem de tempo.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Compete  à  contratada  obedecer  ao  seguinte  na  execução  do
serviço contratado:
 

a) O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais
como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da
Votação;

b) Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com
espaço mínimo suficiente à instalação de 03 (três) Seções eleitorais, atendendo à
metragem entre 64m² (sessenta e quatro metros quadrados) e máximo de 200m²
(duzentos  metros  quadrados)  de  área,  devendo-se  observar  às  seguintes
especificações:

b.1) Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço
mínimo,  bem como  uma  outra  câmera  independente,  posicionada  de
modo a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 07
(sete) câmeras;

b.2) Captação de áudio por meio de microfones,  sendo um microfone
para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;

b.3) Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias
independentes  e  simultâneas,  mais  03  (três)  vias  para  efeito  de
backup  no  formato  DVD  ou  superior,  com  possibilidade  de
recuperação dos dados imediatamente após o final dos trabalhos;
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b.4) Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no
mínimo, 29” (vinte e nove polegadas),  com recurso de PIP (Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;

b.5) O período de gravação deverá ser o da duração do processo de
votação  paralela,  de  7  às  17  horas  no  dia  das  Eleições  2020,  sem
interrupções nem omissão de qualquer momento da votação paralela,
considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião  em  que  serão  utilizadas  o  mesmo  quantitativo  de urnas
eletrônicas utilizados no primeiro turno,  qual seja,  03 (três),  conforme
inciso  I,  do  artigo  56,  da  da  Minuta  de  Resolução  TSE  constante  no
endereço:  www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-
resolucao-auditoriae-fiscalizacao. 
 Ressalta-se que  o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo,  o
ambiente deve está totalmente pronto no mínimo com  15 minutos de
antecedência desse horário;

b.6) O  posicionamento  das  câmeras,  dos  monitores  e  dos
equipamentos de gravação deverá permitir a captação das imagens e
dos sons sem qualquer obstáculo;

  
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Considerando as  obrigações  gerais,  deverá ser  observado pela
CONTRATADA: 

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de
Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços;

b) É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total ou parcial dos
serviços objeto deste Contrato, sem prévia e expressa anuência do contratante;

c) 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;

d) É  expressamente  proibida,  a  partir  da  data  de  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; e

e) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou
não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo
se  houver  prévia  autorização  da Administração do Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas.

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste contrato  será contado da data de sua assinatura,  com
eficácia legal após a publicação de seu extrato, findando em 15 de novembro de 2020, ou
antes, se ocorrer a solução de todas as prestações contratuais. 
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CLÁUSULA ONZE – DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

            A satisfatória prestação dos serviços será acompanhada e atestada pelo Presidente
da Comissão de Auditoria das Urnas Eletrônicas, a ser instituída pelo TRE-AL. 

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78
da Lei no 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES.

Este  contrato  poderá  ser  alterado,  mediante  Termo  Aditivo  e  com  as  devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA CATORZE  -  DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONTRATADA.

Este  contrato  vincula-se,  em todos os  seus termos,  à  Decisão do Desembargador
Presidente desta Corte, evento SEI nº  XXXX e às estipulações da proposta de preços da
Contratada, evento SEI nº 0684629.

CLÁUSULA QUINZE- DA PUBLICAÇÃO.

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO.

Fica eleito o foro da Justiça Federal  em Maceió,  Seção Judiciária de Alagoas,  para
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

     Pelo TRE/AL 
                             Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
     Pela Empresa

                                    Representante
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA –
Contratação de serviços Filmagem, com
monitoramento e produção do material
gravado para as  Eleições de 2020 em
primeiro e segundo Turno, se houver.

2. Quantidade Adequada e em conformidade com o 
item II do Projeto básico anexo.

3. Especificação do Objeto Detalhado no Projeto Básico anexo.

4. Valor Estimado da Aquisição

(Pesquisa a cargo da COMAP)

Item 01

Valor Global
 
R$ 15.500,00

5. Justificativa Atender  aos  ditames  legais,  bem
como necessidades  de  logística
relativas à filmagem dos eventos de
votação paralela para as eleições de
2020.

6. Prazo de Entrega

7. Adjudicação (Por item ou Por lote)

8. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN)

9. Local de Entrega (A ser definido – pós avaliação 
imobiliária pelo setor competente).

10. Unidade Fiscalizadora Comissão responsável pela condução 
dos procedimentos de votação 
paralela.

Maceió – AL, 16 de dezembro de 2019.

Taciana Patrícia Alécio Silva
Rodrigues

Gestora do contrato
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Projeto Básico

                                        Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas 

I     –         O  B      J  E  T  O  :  

1.1. Filmagem, com monitoramento e produção do material gravado,
dos  procedimentos  da  auditoria  de  verificação  do  funcionamento  das  urnas
eletrônicas,  mediante  votação  paralela,  a  serem  realizados  por  ocasião  das
Eleições de 2020.

II     -         EXECUÇÃO:  

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação
paralela, tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e
Encerramento da Votação.

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um
ambiente  com  espaço  mínimo  suficiente  à  instalação  de  03  (três)  Seções
eleitorais,  atendendo  à  metragem  entre  64m²  (sessenta  e  quatro  metros
quadrados) e máximo de 200m² (duzentos metros quadrado) de área, devendo-se
observar às seguintes especificações: 

2.2.1. Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço
mínimo, bem como uma outra câmera independente, posicionada de modo
a abranger  todo  ambiente  da votação  paralela,  totalizando-se  07 (sete)
câmeras; 
2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone para
cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;
2.2.3. 03 (três) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução,
a  fim  de  garantir  a  boa  captação  do  áudio  em  caso  de  ambientes
externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto; 
2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias
independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de backup
no formato  DVD ou  superior,  com possibilidade de  recuperação  dos
dados imediatamente após o final dos trabalhos;
2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no
mínimo,  29”  (vinte  e  nove  polegadas),  com  recurso  de  PIP  (Picture  in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;
2.2.6. O período de  gravação  deverá  ser  o  da  duração  do  processo  de
votação  paralela,  de  7  às  17  horas  no  dia  das  Eleições  2018,  sem
interrupções  nem  omissão  de  qualquer  momento  da  votação  paralela,
considerando-se,  ainda,  a  possibilidade  de  realização  de  segundo turno,
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas
utilizados no primeiro turno, qual seja, 03 (três), conforme inciso I, do artigo
56,  da  Minuta  de  Resolução  TSE  constante  no  endereço:
www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-resolucao-
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auditoriae-fiscalizacao. 
          Ressalta-se que  o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o
ambiente  deve  está  totalmente  pronto  no  mínimo  com  15  minutos  de
antecedência desse horário;
2.2.7. O  posicionamento  das  câmeras,  dos  monitores  e  dos
equipamentos de gravação deverá permitir a captação das imagens e
dos sons sem qualquer obstáculo;

III     - OBRIGAÇÕES DA     CONTRATADA:  

3.1. Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do
material gravado, entre outras providências necessárias;

3.2. Comparecer,  em dia  único,  no  final  de  semana imediatamente
anterior  ao  primeiro  turno  das  eleições,  e  no  segundo  turno,  se  houver,
acompanhado da comissão de votação paralela, no local onde será realizada a
auditoria,  com o equipamento de  filmagem e  monitoração,  sendo facultado  à
Contratada  a  alocação  dos  equipamentos  de  gravação  e  de  backup,  para  a
realização de ensaio operacional com o uso de urnas eletrônicas não envolvidas
no processo eleitoral para ajustes de procedimentos e testes de posicionamento
de câmeras e de agentes que atuarão na atividade. A comissão de Auditoria de
funcionamento  das  urnas  eletrônicas  pode  deliberar  de  forma  a  entender
dispensável a simulação tratada neste item, caso entenda que a contratada tem
conhecimento  suficiente  e  prática  do  procedimento  a  ser  executado,  ou  por
dificuldade de logística provocado pela própria contratante; 

3.3. Entregar na sede deste Tribunal,  no prazo de 72 (setenta e
duas) horas do encerramento da votação, 02 (duas) cópias de todo o
conteúdo filmado pelo conjunto de câmeras, em formato DVD, acondicionadas
em caixa plástica rígida, devidamente identificadas;

3.4. Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 2
da  Execução,  com  etiquetas  ou  equivalentes  em  tipo  uniforme  de  letras  e
números e contemplando minimamente os seguintes dados:

3.4.1. Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno);
3.4.2. Identificação da Câmera;
3.4.3. Data do evento;
3.4.4. Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: 
descrever);
3.4.5. Município (Código a ser informado pela Comissão de 
Votação Paralela);
3.4.6. Zona/Seção (a serem informados pela Comissão);
3.4.7. Hora de início de gravação, relativa à mídia, hora de 
encerramento da gravação, relativa à mídia;

3.5. Fornecer  todo  o  material  a  ser  utilizado  nos  trabalhos  de
filmagem,  monitoramento  e  produção,  tais  como:  câmeras  filmadoras,  fitas,
microfones, televisores, pedestais, cabos, no- breaks, etc;

3.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal,
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às 9 horas do dia anterior à realização dos turnos das eleições, instalar no local de
realização da auditoria e efetuar testes completos, conforme orientação do TRE-
AL;

3.7. Fornecer  equipamentos  que  garantam  a  continuidade  da

filmagem e  o  funcionamento  dos  equipamentos  utilizados  na  auditoria  (seis1

urnas eletrônicas,  um microcomputador e  uma impressora laser),  mesmo com
falta de energia elétrica, tais como: gerador, no-break, baterias, etc.

3.8. Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário;
3.9. Apresentar  declaração  de  seus  empregados  ou  prestadores  de

serviços de que atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 092   e 21, de 18-
10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

3.10. Não ceder ou transferir a qualquer título, no todo ou em parte, a
execução dos serviços objeto deste contrato, sem prévia  e  expressa anuência
do contratante.

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

3.12. Apresentar  seus  funcionários  devidamente  uniformizados  e
identificados.

3.13. Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem
prejuízo de outros itens que se julgue necessários, contemplar os seguintes
itens:

3.13.1. Descritivo  dos  equipamentos  empregados,  sua
quantidade e sua função, bem assim se próprios ou locados;
3.13.2. Descritivo  da  quantidade  de  pessoal  envolvido,  sua
função, informando se de quadro próprio ou não;
3.13.3. Fornecer  croqui  mínimo  da  disposição  dos
equipamentos,  focos  de  filmagem,  posição  dos  empregados
envolvidos;
3.13.4. Descritivo mínimo das contingências para os seguintes
eventos:

3.13.4.1. Interrupção do fornecimento normal de
energia elétrica;
3.13.4.2. Falha do equipamento principal de gravação;
3.13.4.3. Falha de uma das câmeras;
3.13.4.4. Troca de mídia de gravação, se necessário,

1 Aqui considerada a hipótese de troca de urnas por urnas de contingência, 
onde haverá necessidade de garantir o equipamento a ser substituído e o 
substituto.
2 É  vedada  a  manutenção,  aditamento  ou  prorrogação  de  contrato  de
prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que
sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,  colateral  ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e
de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal
contratante,  devendo  tal  condição  constar  expressamente  dos  editais  de
licitação.
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como  será  garantida  a  não  perda  temporal  de
gravação,  ou,  em  havendo  tal  hipótese,  de  que
margem de tempo.

IV     - SANÇÕES     ADMINISTRATIVAS:  

4.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta;

4.2. Multa de 1% (um por cento), por hora de atraso, sobre o valor total
do contrato, em caso de atraso injustificável na apresentação dos equipamentos,
no dia anterior ao referendo, e início das filmagens, no dia do pleito;

4.3. Multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso, sobre o valor total
do contrato, incidente até o quinto dia de atraso, em caso de atraso injustificável
na entrega dos DVDs ou mídias superiores editadas;

4.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
em virtude de inexecução total.

V     –     FISCALIZAÇÃO     CONTRATUAL:  

5.1.  A  satisfatória  prestação  dos  serviços  será  acompanhada  e
atestada pelo Presidente da Comissão de Votação Paralela, a ser instituída
pelo TRE-AL.

VI     –     PRAZO PARA     CONTRATAÇÃO:  

6.1. A vigência do presente contrato tem início na data da assinatura
e término no dia 15 de novembro de 2020.

Taciana Patrícia Alécio Silva
Rodrigues

Gestora do contrato

13
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ANEXO I

PLANILHA DE CUSTOS POR  TURNO 

TURNO: ____

1. MÃO DE OBRA VALOR

a) Salário 

b) Serviços extraordinários 

c) Serviço de terceiros, pessoa física 
d) Serviços de terceiros, pessoa 
jurídica

e) Encargos sociais

 f) Outros (especificar) 

2. INSUMOS DE MÃO DE OBRA

 a) Transporte 

b) Alimentação 

c) Outros (especificar) 

3. EQUIPAMENTOS

a) Cabos de vídeo e áudio

 b) Tripés 

c) Baterias

d) Materiais necessários à instalação 
dos equipamentos (especificar)

 e) Gerador de energia

 f) Câmeras

 g) Microfones 

h) Monitores

i) Multiplexador

 j) Torres de iluminação 

k) Vídeo de DVD 

l ) Outros (especificar) 

4. MATERIAL DE CONSUMO

a) DVD 

b) Outros (especificar)

5. DEMAIS COMPONENTES

a) Despesas administrativas 

b) Lucro 

6. Tributos

 a) ISS

 b) COFINS c) PIS

d) SIMPLES

14
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TOTAL POR TURNO: 

15
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2020.
À AJ/DG,
Para análise da minuta sob evento 0689490.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 22/04/2020, às 16:21, 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
0689494 e o código CRC 500E0C4F.

0010774-24.2019.6.02.8000 0689494v1
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Rua Trabalhador Ailton Marques, n° 60 - Luzia 

Tel. (79) 3217-0505/ 9961-5373/ 881 

CNPJ: 16.596.034/0001-20 

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Locadora: CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço
:

Rua Ailton Marques, 60, Luzia/ Aracaju – SE.

CEP: 49.045-090 Cidade Aracaju Tel. 3217-0505

CNPJ 16.596.034/0001-2
0

INSC. MUN 920170 Contato Nilson: 
9961-5373

Locatário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Endereço do 
evento:

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol 

CEP: 57.051-090 Cidade Maceió - AL Tel. (82) 
 2122-771
1 / 
2122-771
2

CNPJ 06.015.041/00
01-38

Evento: DATA HORA

Responsável

Local de entrega LED E CIA Tel.Res
p.

Nilson

EQUIPAMENTOS Valores referentes a equipamentos
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Contratação de serviços Filmagem, com 
monitoramento e produção do material 
gravado para as Eleições de 2018 em 
primeiro e segundo Turno se houver. 
Serão dispostas no mínimo: duas câmeras 
para cada uma das 03 
(três) urnas eletrônicas, contemplando os 
planos de gravação do esboço mínimo, bem 
como uma outra câmera independente, 
posicionada de modo a abranger todo 
ambiente da votação paralela, totalizando-se 
07 
(sete) câmeras; 
2.2.2. Captação de áudio por meio de 
microfones, sendo um microfone para cada 
câmera focada no terminal do eleitor das 
urnas eletrônicas; 
2.2.3. Gravação de áudio e vídeo para cada 
câmera, em 03 (três) vias independentes e 
simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito 
de backup 
no formato DVD ou superior, com 
possibilidade de recuperação dos dados 
imediatamente após o final dos trabalhos; 
2.2.4. Monitoramento simultâneo de todas as 
câmeras em monitor de, no mínimo, 
29” (vinte e nove polegadas), com recurso de 
PIP (Picture in 
picture) ou com uso de multiplexador ou 
equivalente; 
2.2.5. O período de gravação deverá ser o da 
duração do processo de votação paralela, de 
7 as 17 horas no dia das Eleições 2018, sem 
interrupções nem omissão de qualquer 
momento da votação paralela, considerando-
se, ainda, a possibilidade de realização de 
segundo turno,

07 Câmeras R$5.500,00  
Captura e gravação de áudio 
R$1.750,00 
Operador R$300,00 
Hospedagem R$200,00 

Totalizando = 

R$7.550,00 1° turno
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Obs:  

Validade da proposta: 30 dias. 

_________________________________                   
_______________________________  
                         Ass. LED &CIA                                                            Ass. Contratante.

Aracaju 22 de Abril de 2020

Contratação de serviços Filmagem, com 
monitoramento e produção do material 
gravado para as Eleições de 2018 em 
primeiro e segundo Turno se houver. 
Serão dispostas no mínimo: duas câmeras 
para cada uma das 03 
(três) urnas eletrônicas, contemplando os 
planos de gravação do esboço mínimo, bem 
como uma outra câmera independente, 
posicionada de modo a abranger todo 
ambiente da votação paralela, totalizando-se 
07 
(sete) câmeras; 
2.2.2. Captação de áudio por meio de 
microfones, sendo um microfone para cada 
câmera focada no terminal do eleitor das 
urnas eletrônicas; 
2.2.3. Gravação de áudio e vídeo para cada 
câmera, em 03 (três) vias independentes e 
simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito 
de backup 
no formato DVD ou superior, com 
possibilidade de recuperação dos 
dados imediatamente após o final dos 
trabalhos; 
2.2.4. Monitoramento simultâneo de todas as 
câmeras em monitor de, no mínimo, 
29” (vinte e nove polegadas), com recurso de 
PIP (Picture in picture) ou com uso de 
multiplexador ou equivalente; 
2.2.5. O período de gravação deverá ser o da 
duração do processo de votação paralela, de 
7 as 17 horas no dia das Eleições 2018, sem 
interrupções nem omissão de qualquer 
momento da votação paralela, considerando-
se, ainda, a possibilidade de realização de 
segundo turno,

07 Câmeras R$5.500,00  
Captura e gravação de áudio 
R$1.750,00 
Operador R$300,00 
Hospedagem R$200,00 

Totalizando = 

R$7.550,00 2° turno

VALOR TOTAL R$ 15.100,00 
(Quinze mil e cem reais)

Proposta CORRIGIDA (0689623)         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 89



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2020.
Prezados Senhores , 
 
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, evento 0658000 para cotação de preço
objetivando a contratação de serviços de filmagem, com
monitoramento e produção do material gravado para as Eleições de
2020 em primeiro e segundo Turno, se houver, conforme
especificações, condições e datas estipulados no Termo de
Referência 0637276.

 
Apesar de consultadas diversas empresas do ramo

eventos 0658645,0658679,0660449,0660451,0665869, que totalizou
mais de 50 empresas consultadas, realizando vários contatos por
telefone, obtivemos apenas três retornos negativos
eventos 0658997 , 0665907 e 06663152 e uma oferta de orçamento
da Empresa Led & Cia evento 0684629, empresa esta que prestou o
mesmo serviço no pleito de 2018, acreditamos que aliado a pandemia
atual, as ausências notadas.

 
Fizemos uma consulta em contratações públicas atravès

do banco de preços governamentais evento 0683718 de similares
contratações e juntamente com a proposta recebida chegamos a
planilha estimativa de preços evento 0684635.

 
A empresa LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

LTDA, CNPJ: 16.596.034/0001-20  apresentou proposta
corrigida evento 0689623 no valor de R$7.550,00 (sete mil
quinhentos e cinquenta reais)  por turno, para a prestação dos
serviços, totalizando R$15.100,00 (quinze mil e cem reais)   para os
dois turnos, se houver, valor este abaixo da média encontrada por
esta seção.
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Diante do tempo decorrido sem outros orçamentos ou
empresas interessadas em participar da cotação, fizemos uma
consulta no procedimento de mesmo objeto para as eleições de
2018,  e encontramos preços da pesquisa de preço feita à época
com propostas similares evento 0417361.  A exemplo de R$17.650,89
- apresentada pela empresa RENOVAÇÃO (A&R LTDA – STARTSOM);
R$ 23.850,00 pela empresa 082 PRODUÇÕES; e de R$ 20.743,00
apresentada pela empresa BANCO DE PREÇOS (TURNOX2), ou seja,
preços de dois anos atrás, todos acima do valor ofertado no
momento pela empresa LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA.

 
A empresa LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

LTDA, CNPJ: 16.596.034/0001-20 apresenta regularidade fiscal,
tributária, trabalhista e junto ao FGTS etc, não apresentando registro
no CADIN, TCU, CNJ e Portal da Transparência
eventos 0671379,06713800672568 , 0683678 e 0683684 e a
necessária Declaração de Inexistência de Nepotismo 0672567.

  
Baseado nos valores cotados este ano e nos valores de

dois anos atrás, sugerimos que a contratação seja feita novamente
com a empresa LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ: 16.596.034/0001-20, pelo valor de R$7.550,00 (sete mil
quinhentos e cinquenta reais) por turno, totalizando o valor de
R$15.100,00 (quinze mil e cem reais)  para os dois turnos das
eleições, se houver o segundo turno, por dispensa de licitação, na
forma do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93, observadas outras eventuais
contratações da mesma natureza no presente exercício, de modo a
não ultrapassar o limite legal de R$ 17.600,00.

 
Ajustamos o valor total da proposta que houve erro

de digitação da empresa, que prontamente corrigiu,
evento 0689623.

 
Á Deliberação.
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 22/04/2020, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689625 e o código CRC 7A8EB548.

0010774-24.2019.6.02.8000 0689625v1

Despacho SEIC 0689625         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 92



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 : 0010774-24.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SGP
ASSUNTO : ELEIÇÕES 2020. SERVIÇO DE FILMAGEM. - CONTRATAÇÃO DIRETA Art. 24, II

 

Parecer nº 766 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de proposição da Senhora Gestora

do Contrato de filmagem e gravação da Auditoria de
Funcionamento das Urnas Eletrônicas (0636949) para
contratação de empresa especializada para prestação de
serviço de filmagem, com monitoramento e produção de
material gravado, dos procedimentos de auditoria de
verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, mediante
votação paralela, a ser realizados por ocasião das Eleições de
2020, em 1º e 2º turno, este último se houver, conforme as
especificações técnicas constantes do Termo de Referência
(0637276).
 
2. DO PROCEDIMENTO
 

Tendo recebido os autos para pesquisa de preços, a
Seção de Compras manifestou-se  (0689625) indicando o valor
médio por turno de R$ 7.550,00 (sete mil e quinhentos e
cinquenta reais), totalizando R$ 15.100,00 (quinze mil e
cem reais), em caso de segundo turno. Ao final, encerrou por
sugerir que a contratação seja efetuada  com a empresa LED
E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ: 16.596.034/0001-20, por dispensa de licitação, na forma
do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93. Justificou sua indicação no
fato da referida empresa ter apresentado o menor preço na
pesquisa efetuada, o que reforçaria a vantajosidade da
proposição em questão.

 Verifica-se que a minuta contratual (0689490),
adaptada à contratação direta, atende aos requisitos legais. 

Era o que havia de mais relevante a se relatar,
passamos agora à análise do mérito.
 
3. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

 
De acordo com os elementos e informações

contidos nos autos do presente procedimento eletrônico,
parece ser hipótese de aplicação do comando previsto no Art.
24, II, da Lei de Licitações, que preconiza:

 
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de
valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea “a”, do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não
se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só
vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de
27.05.98)”
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Nesse sentido, cite-se  o Acórdão TCU n°
3.550/2008, 1ª Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa:  

 
"(...)  “veda-se a contratação por dispensa
de licitação fundada no art. 24, inciso II,
da Lei nº 8.666/1993 quando o somatório
dos gastos realizados ao longo do
exercício com determinada despesa
supera o limite imposto pelo dispositivo
supradito.
(...)
(...) agrupe, em uma mesma licitação, os
objetos de futuras contratações que sejam
similares por pertencerem a uma mesma
área de atuação ou de conhecimento,
atentando para a possibilidade de
parcelamento prevista no art. 23, §§ 1º e
2º, da Lei nº 8.666/1993”
(...) abstenha-se de contratar serviços por
dispensa de licitação quando o total das
despesas anuais não se enquadrar no
limite estabelecido pelo art. 24, inciso II,
da Lei n. 8.666/1993.   No mesmo sentido:
Acórdãos n° 623/2008, Plenário,
2.726/2012, 2ª Câmara, 2.087/2012, 1ª
Câmara." 

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
Em obediência à 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 do Anexo VIII - Contratação direta com
fundamento no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993.

ANEXO VIII

 Verificação Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  0636949

2

A justificativa apresentada é
pertinente (detecção da necessidade
e especificação do objeto,
observando a eficiência, eficácia,
efetividade das ações do órgão)?

X   

3

Há justificativa fundamentada dos
quantitativos (bens/serviços)
requisitados, tais como
demonstrativo de consumo dos
exercícios anteriores, relatórios do
almoxarifado e/ou outros dados
objetivos que demonstrem o
dimensionamento adequado da
aquisição/contratação?

  N/A

4

A dispensa de licitação destina-se à
contratação de serviços ou compras
de até R$ 17.600,00 , que não se
refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez?

X  0689623

5

Existe termo de referência com
indicação do objeto de forma
precisa, suficiente e clara,
observando a vedação de
especificações que, por excessivas, X  0637276
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irrelevantes ou desnecessárias,
limitem ou frustrem a competição ou
sua realização?

6

Constam dos autos pesquisa de
mercado para obter-se noção dos
preços praticados, com a juntada da
respectiva planilha e informação da
Seção de Compras?

X   0689625

7 O termo de referência foi aprovado
pela autoridade competente ?  X  

8
A proposta de preços da possível
contratada apresenta o menor preço
dentre as empresas que estariam
habilitadas para a contratação?

X  0689623

9

A descrição do objeto no projeto
básico/termo de referência está
compativel com a proposta da
possível contratada, observando,
inclusive, medidas, quantidades,
preços unitários e totais?

X   

10

Tendo havido a exigência da
apresentação de documentação
complementar à proposta (atestados,
manuais, certificados, declarações,
comprovação de assistência técnica
em Maceió, etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  N/A

11 Houve a devida reserva de crédito
orçamentário?  X  

12 A proposta de preço encontra-se
dentro do prazo de validade? X  0689623

13
Consta o domicílio bancário,
indicado pelo credor, na proposta ou
em documento separado?

 X  

14

Consta nos autos declaração
necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o
inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação dada pela Res.
CNJ nº 229/2016?
“Art. 2º Constituem práticas de
nepotismo, dentre outras:
(…)
V – a contratação, em casos
excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de
pessoa jurídica da qual sejam sócios
cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta,colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes
vinculados, ou servidor investido em
cargo de direção e de
assessoramento; (Redação dada pela
Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

X  0672567

 Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

15

A empresa apresentou prova de
cadastro no SICAF ou certidões em
separado. com os seus dados
relativos à regularidade fiscal
válidos?

X  0683684 

FGTS X   

INSS X   

Receita Federal X   

16 Constam nos autos Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas? X   0683684
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17 Consta consulta ao CADIN? X  0671379

18

Na consulta ao SICAF verifica-se
registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne
proibida de celebrar contrato
administrativo e alcancem a
Administração contratante?

 X  

19

Consta nos autos a consulta acerca
da existência de registros
impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da
Transparência?

X  0671380

 

 5. DA MINUTA CONTRATUAL

 
A minuta contratual ora analisada (0689490) atende

às prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93,
trazendo os elementos necessários para o caso presente,
quais sejam: a legislação aplicável (cláusula primeira), o
objeto e seus elementos característicos (cláusula segunda), o
regime de execução (cláusula terceira), o preço e as
condições de pagamento (cláusulas quarta e quinta), o crédito
pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática (cláusula sétima), os direitos e as
obrigações das partes (cláusulas oitava e nona), a
vigência  (cláusula onze), as sanções cabíveis e os valores das
multas (cláusula dez), os casos de rescisão (cláusula doze), a
vinculação do ajuste ao despacho de autorização de dispensa
de licitação e à proposta de preço da contratada (cláusula
quatorze) e a publicidade (cláusula dezesseis).  

 
6 . DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 
Sem embargo, cabe anexar aos autos

a informação relativa aos itens 7 e 11  da tabela de
verificação acima.
 
7. CONCLUSÃO

 
Uma vez satisfeita as pendências do item anterior,

esta AJ-DG opina pela possibilidade da contratação da
empresa LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ: 16.596.034/0001-20, ao custo de R$ 7.550,00 (sete mil e
quinhentos e cinquenta reais) por turno das Eleições 2020,
perfazendo o montante total de R$ 15.100,00 (quinze mil e
cem reais) para os dois turnos,  para serviço de filmagem,
com monitoramento e produção de material gravado, dos
procedimentos de auditoria de verificação do funcionamento
das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, em ambos
os turnos das Eleições 2020, se houver o segundo,
conforme as especificações técnicas constantes do Termo de
Referência (0637276), tudo nos termos do art. 24, II da Lei nº
8.666/93, consoante proposta  0689623.

Outrossim, em face de sua regularidade jurídica,
esta Assessoria Jurídica aprova a minuta contratual acostada
no evento (0689490 ).

Por fim, deve a Administração
observar que as despesas decorrentes de contratações da
mesma natureza, no decorrer do presente exercício, não
deverão ultrapassar o limite de R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais) estabelecido para a modalidade de dispensa
de licitação, prevista no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93,
com as alterações do Decreto 9412/2018, de forma a prevenir
e evitar o fracionamento de despesa.
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À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 22/04/2020, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/04/2020, 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
0689720 e o código CRC 9E7C669C.

0010774-24.2019.6.02.8000 0689720v3

Parecer 766 (0689720)         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 97



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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 23 de abril de 2020.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de instrução processual objetivando para

contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
filmagem, com monitoramento e produção de material gravado, dos
procedimentos de auditoria de verificação do funcionamento das
urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a ser realizados por
ocasião das Eleições de 2020, em 1º e 2º turno, este último se
houver, conforme as especificações técnicas constantes do Termo de
Referência (0637276).

 
A Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio

do Parecer 766 (0689720), aprovou a minuta  do contrato (votação
paralela), ora inserto no evento SEI nº 0689720.

 
Destarte, submeto o presente procedimento à superior

consideração de Vossa Excelência, sugerindo, em regime de dispensa
de licitação, a contratação da empresa LED E CIA LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 16.596.034/0001-20, ao custo de R$
7.550,00 (sete mil e quinhentos e cinquenta reais) por turno das
Eleições 2020, perfazendo o montante total de R$ 15.100,00 (quinze
mil e cem reais) para os dois turnos,  para serviço de filmagem, com
monitoramento e produção de material gravado, dos procedimentos
de auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas,
mediante votação paralela, em ambos os turnos das Eleições 2020, se
houver o segundo, conforme as especificações técnicas constantes do
Termo de Referência (0637276), tudo nos termos do art. 24, II da Lei
nº 8.666/93, consoante proposta  0689623.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em

Conclusão GDG 0690271         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 98



24/04/2020, às 09:14, 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
0690271 e o código CRC 966D207A.
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CONTRATO Nº XX/2020 
Processo SEI nº 0010774-24.2019.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contratação de prestação de serviços de filmagem, 
monitoramento e produção de material gravado para as 
Eleições de 2020 celebrado com a empresa LED E CIA 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME.  

 
   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 no 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu presidente, Desembargador Pedro 
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 

SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa LED 
E CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME, situada na rua Ailton Marques, nº 60, Luzia, 
Aracaju,  Sergipe, CEP 49.045-090,  telefone (79) 3217-0505/ (79) 99961-5373 , inscrita no CNPJ/MF sob 
o no 16.596.034/0001-20, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Luiza 
Fernanda da Silva Lima, portador da Carteira de Identidade nº 33552576 SSP/SE, inscrito no CPF sob o 
nº 049.581,695-71, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, com fulcro no Artigo 
24, inciso II, da  Lei Federal no 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 
 
 Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal no 8.666/93, ficando os contratantes 
inteiramente sujeitos às regras de tal diploma normativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei nº 8.078/90, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a Resolução do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas nº 17.787/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO. 
 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço de filmagem,  com monitoramento e 
produção de material gravado, dos procedimentos de auditoria de verificação do funcionamento das 
urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a ser realizados por ocasião das Eleições de 2020 em 1º e 
2º turno, este último se houver, de acordo com as especificações consignadas neste Contrato e seus 
anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 

Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade com os 
mandamentos e especificações deste contrato e de seus ANEXOS e com os termos da proposta de 
preços da Contratada, os quais integram este instrumento independentemente de transcrição. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS. 
 

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada os valores 
especificados na proposta da CONTRATADA , evento SEI nº 0684629, que passa a fazer parte 
integrante deste instrumento, independente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando os preços acima mencionados, o valor total deste Contrato 
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perfaz a importância de R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais), sendo R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e 
cinquenta reais), para o primeiro turno, e R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais), para o 
segundo turno, se houver. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos; encargos 
trabalhistas, previdenciários e sociais; custos operacionais em geral. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO. 
 
  O pagamento dar-se-á por turno e será creditado em conta-corrente da contratada, em até 10 
(dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada pela gestão contratual. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDA -   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de 
que trata o item anterior. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 

I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA  – DO CRÉDITO. 
 
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos orçamentários 
aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2020, consignados no Programa de 
Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da 
Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); compromissadas pela Nota de 
Empenho n° ________, de __ de ______ de 2020, no  
 
valor correspondente à R$ ____(____). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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A CONTRATADA, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de penalidades, 
variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) Advertência,  em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta; 
b) multa de 1% (um por cento), por hora de atraso, sobre o valor total do contrato, em caso de 

atraso injustificável na apresentação dos equipamentos, no dia anterior ao pleito, e início das 
filmagens, no dia do pleito;  

c)  multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso, sobre o valor integral do contrato, incidente 
até o quinto dia de atraso, em caso de atraso injustificável na entrega dos DVDs ou mídias 
superiores editadas; 

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em virtude de inexecução total; 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade competente do 
TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência poderá ser aplicada ao contratado juntamente 
com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  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 QUINTO – A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de 
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua 
execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em horas ou em  dias corridos, conforme o 
caso. 
 
PARÁGRAFO DEZ - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para 
atualização do valor será o IPCA. 
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PARÁGRAFO ONZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.  
 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  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 OITAVA  – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
 São obrigações do Contratante:  

 
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
 
b) Comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 
contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 
 
c) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
 
d) Efetuar o pagamento na forma prevista neste contrato; 
 
e) Permitir o acesso dos empregados da contratada ao local definido para a execução dos 
serviços objeto deste contrato; 
 
f) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, 
segundo os princípios da eficiência e da eficácia; e 

 
g) Tornar disponível as instalações e os equipamentos necessários à prestação dos serviços, 
quando for o caso. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 

 São Obrigações da Contratada: 
 

a) Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material gravado, entre 
outras providências necessárias; 
 
 
b) Comparecer, em dia único, no final de semana imediatamente anterior ao primeiro turno das 
eleições, e no segundo turno, se houver, acompanhado da comissão de votação paralela, 
no local onde será realizada a auditoria, com o equipamento de filmagem e 
monitoração, sendo facultado à Contratada a alocação dos equipamentos de gravação 
e de backup, para a realização de ensaio operacional com o uso de urnas eletrônicas  
não  envolvidas no processo eleitoral para ajustes de procedimentos e testes de 
posicionamento de câmeras e de agentes que atuarão na atividade. A comissão de 
Auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas pode deliberar de forma a entender 
dispensável a simulação tratada neste item, caso entenda que a contratada tem 
conhecimento suficiente e prática do procedimento a ser executado, ou por dificuldade 
de logística provocado pela própria contratante;  
 
c) Entregar na sede deste Tribunal, no prazo de 72 (setenta e duas) horas do encerramento da 
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votação, 02 (duas) cópias de todo o conteúdo filmado pelo conjunto de câmeras, em formato 
DVD, acondicionadas em caixa plástica rígida, devidamente identificadas; 
 
d) Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 2 (Da Execução) do Projeto 
Básico , com etiquetas ou equivalentes em tipo uniforme de letras e números e contemplando 
minimamente os seguintes dados: Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno); Identificação 
da Câmera, Data do evento, Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: descrever), 
Município (Código a ser informado pela Comissão de Votação Paralela), Zona/Seção (a serem 
informados pela Comissão), hora de início de gravação, relativa à mídia, hora de encerramento 
da gravação, relativa à mídia; 
 
e) Fornecer todo o material a ser utilizado nos trabalhos de filmagem, monitoramento e produção, 
tais como: câmeras filmadoras, fitas, microfones, televisores, pedestais, cabos, no- breaks, etc.; 
 
f) Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 9 horas do dia anterior à 
realização dos turnos das eleições, instalar no local de realização da auditoria e efetuar testes 
completos, conforme orientação do TRE-AL; 
 
g) Fornecer equipamentos que garantam a continuidade da filmagem e o funcionamento dos 
equipamentos utilizados na auditoria (seis urnas eletrônicas, um microcomputador e uma 
impressora laser), mesmo com falta de energia elétrica, tais como: gerador, no-break, baterias, 
etc.;  
 
h) Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário; 
 
i) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem às 
Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do 
Conselho Nacional de Justiça; 
 
j) Não ceder ou transferir a qualquer título, no todo ou em parte, a execução dos serviços objeto 
deste contrato, sem prévia e expressa anuência do contratante; 
 
k) Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos previdenciários, 
obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais; 
 
l) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados; 
 
m) Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de outros itens que se 
julgue necessários, contemplar os seguintes itens: 
 

 
m.1) Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função, bem assim se 
próprios ou locados; 
 
m.2) Descritivo da quantidade de pessoal envolvido, sua função, informando se de quadro 
próprio ou não; 
 
m.3) Fornecer croqui mínimo da disposição dos equipamentos, focos de filmagem, posição 
dos empregados envolvidos;  
 
m.4) Descritivo mínimo das contingências para os seguintes eventos: 
 

m.4.1) Interrupção do fornecimento normal de energia elétrica; 
 
m.4.2)  Falha do equipamento principal de gravação; 
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m.4.3)  Falha de uma das câmeras; 
 
m.4.4) Troca de mídia de gravação, se necessário, como será garantida a não perda 
temporal de gravação, ou, em havendo tal hipótese, de que margem de tempo. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Compete à contratada obedecer ao seguinte na execução do serviço 
contratado: 

  

a) O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais como: 
Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da Votação; 

 
b) Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com espaço 
mínimo suficiente à instalação de 03 (três) Seções eleitorais, atendendo à metragem entre 64m² 
(sessenta e quatro metros quadrados) e máximo de 200m² (duzentos metros quadrados) de 
área, devendo-se observar às seguintes especificações: 
 

b.1) Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03 (três) urnas 
eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço mínimo, bem como 
uma outra câmera independente, posicionada de  modo a abranger todo ambiente 
da votação paralela, totalizando-se 07 (sete) câmeras; 
 

b.2) Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone para cada 
câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas; 
 
b.3) Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias 
independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de backup no 
formato DVD ou superior, com possibilidade de recuperação dos dados 
imediatamente após o final dos trabalhos; 
 
b.4) Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 
29” (vinte e nove polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de 
multiplexador ou equivalente; 
 
 
b.5) O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação 
paralela, de 7 às 17 horas no dia das Eleições 2020, sem interrupções nem 
omissão de qualquer momento da votação paralela, considerando-se, ainda, a 
possibilidade de realização de segundo turno, ocasião em que serão utilizadas o 
mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja, 03 
(três), conforme inciso I, do artigo 56, da da Minuta de Resolução TSE constante no 
endereço: www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-
resolucao-auditoriae-fiscalizacao.  
 Ressalta-se que  o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente 
deve está totalmente pronto no mínimo com 15 minutos de antecedência desse 
horário; 
 

b.6) O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de 
gravação deverá permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer 
obstáculo; 

   
PARÁGRAFO SEGUNDO - Considerando as obrigações gerais, deverá ser observado pela 

CONTRATADA:  
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a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços; 

 
b) É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total ou parcial dos serviços 
objeto deste Contrato, sem prévia e expressa anuência do contratante; 
 
c) 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; 
 
d) É expressamente proibida, a partir da data de 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; e 
 
e) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, acerca 
do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência deste contrato será contado da data de sua assinatura, com eficácia legal 
após a publicação de seu extrato, findando em 15 de novembro de 2020, ou antes, se ocorrer a solução 
de todas as prestações contratuais.  

 
 
 
CLÁUSULA ONZE – DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL  
 
            A satisfatória prestação dos serviços será acompanhada e atestada pelo Presidente da Comissão 
de Auditoria das Urnas Eletrônicas, a ser instituída pelo TRE-AL.  
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 

 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78 da Lei no 
8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos prejuízos 
comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES. 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei no 8.666/93. 
 
CLÁUSULA CATORZE  - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA. 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do Desembargador Presidente 
desta Corte, evento SEI nº XXXX e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI nº 
0684629. 

 
CLÁUSULA QUINZE- DA PUBLICAÇÃO. 
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O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista no art. 
61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO. 
 

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Maceió, Seção Judiciária de Alagoas, para dirimir as 
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

   

  E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em 
duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
 
   
 
 
   Pelo TRE/AL  
                             Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
                                                         Presidente do TRE/AL 
 
 
    
  Pela Empresa 
                                                     Luiza Fernanda da Silva Lima                                    
                                                                Representante  
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. Objeto SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA
 – 
Contratação de serviços Filmagem, com 
monitoramento e produção do material 
gravado para as Eleições de 2020 em 
primeiro e segundo Turno, se houver. 

2. Quantidade Adequada e em conformidade com o item II 
do Projeto básico anexo. 

3. Especificação do Objeto Detalhado no Projeto Básico anexo. 

4. Valor Estimado da Aquisição 
 

(Pesquisa a cargo da COMAP) 

Item 01  

 
Valor Global 

  
R$ 15.500,00 

5. Justificativa Atender aos ditames legais, bem como 
necessidades de logística relativas à 
filmagem dos eventos de votação paralela 
para as eleições de 2020. 

6. Prazo de Entrega  

7. Adjudicação (Por item ou Por lote) 

8. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN) 

9. Local de Entrega (A ser definido – pós avaliação imobiliária 
pelo setor competente). 

10. Unidade Fiscalizadora Comissão responsável pela condução dos 
procedimentos de votação paralela. 

 

 
Maceió – AL, 16 de dezembro de 2019. 

 
 
 

 

Taciana Patrícia Alécio Silva Rodrigues 
Gestora do contrato
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Projeto Básico 
 
                                        Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas  

 

I – OBJETO: 
 

1.1. Filmagem, com monitoramento e produção do material gravado, dos 
procedimentos da auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, mediante 
votação paralela, a serem realizados por ocasião das Eleições de 2020. 

 

II - EXECUÇÃO: 
 

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação 
paralela, tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e 
Encerramento da Votação. 

 

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente 
com espaço mínimo suficiente à instalação de 03 (três) Seções eleitorais, atendendo à 
metragem entre 64m² (sessenta e quatro metros quadrados) e máximo de 200m² (duzentos 
metros quadrado) de área, devendo-se observar às seguintes especificações:  

 

2.2.1. Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03 (três) urnas 
eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço mínimo, bem como uma 
outra câmera independente, posicionada de modo a abranger todo ambiente da 
votação paralela, totalizando-se 07 (sete) câmeras;  

2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone para cada 
câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas; 

2.2.3. 03 (três) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a fim de 
garantir a boa captação do áudio em caso de ambientes externos, a serem 
utilizados pelos servidores que cantarão o voto;  

2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias 
independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de backup no formato 
DVD ou superior, com possibilidade de recuperação dos dados imediatamente 
após o final dos trabalhos; 

2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 29” 
(vinte e nove polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de 
multiplexador ou equivalente; 

2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação 
paralela, de 7 às 17 horas no dia das Eleições 2018, sem interrupções nem omissão 
de qualquer momento da votação paralela, considerando-se, ainda, a possibilidade de 
realização de segundo turno, ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo 
de urnas eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja, 03 (três), conforme inciso I, 
do artigo 56, da Minuta de Resolução TSE constante no endereço: 
www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-resolucao-auditoriae-
fiscalizacao.  
          Ressalta-se que  o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente 
deve está totalmente pronto no mínimo com 15 minutos de antecedência desse 
horário; 
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2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de 
gravação deverá permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer 
obstáculo; 

 

III - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

3.1. Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material 
gravado, entre outras providências necessárias; 

3.2. Comparecer, em dia único, no final de semana imediatamente anterior ao 
primeiro turno das eleições, e no segundo turno, se houver, acompanhado da comissão de 
votação paralela, no local onde será realizada a auditoria, com o equipamento de filmagem e 
monitoração, sendo facultado à Contratada a alocação dos equipamentos de gravação e de 
backup, para a realização de ensaio operacional com o uso de urnas eletrônicas não 
envolvidas no processo eleitoral para ajustes de procedimentos e testes de posicionamento 
de câmeras e de agentes que atuarão na atividade. A comissão de Auditoria de 
funcionamento das urnas eletrônicas pode deliberar de forma a entender dispensável a 
simulação tratada neste item, caso entenda que a contratada tem conhecimento suficiente e 
prática do procedimento a ser executado, ou por dificuldade de logística provocado pela 
própria contratante;  

3.3. Entregar na sede deste Tribunal, no prazo de 72 (setenta e duas) horas 
do encerramento da votação, 02 (duas) cópias de todo o conteúdo filmado pelo conjunto 
de câmeras, em formato DVD, acondicionadas em caixa plástica rígida, devidamente 
identificadas; 

3.4. Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 2 da 
Execução, com etiquetas ou equivalentes em tipo uniforme de letras e números e 
contemplando minimamente os seguintes dados: 

3.4.1. Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno); 

3.4.2. Identificação da Câmera; 

3.4.3. Data do evento; 

3.4.4. Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: descrever); 

3.4.5. Município (Código a ser informado pela Comissão de Votação 
Paralela); 

3.4.6. Zona/Seção (a serem informados pela Comissão); 

3.4.7. Hora de início de gravação, relativa à mídia, hora de encerramento 
da gravação, relativa à mídia; 

3.5. Fornecer todo o material a ser utilizado nos trabalhos de filmagem, 
monitoramento e produção, tais como: câmeras filmadoras, fitas, microfones, televisores, 
pedestais, cabos, no- breaks, etc; 

3.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal,
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às 9 horas do dia anterior à realização dos turnos das eleições, instalar no local de realização 
da auditoria e efetuar testes completos, conforme orientação do TRE-AL; 

 

3.7. Fornecer equipamentos que garantam a continuidade da filmagem e o 

funcionamento dos equipamentos utilizados na auditoria (seis1 urnas eletrônicas, um 
microcomputador e uma impressora laser), mesmo com falta de energia elétrica, tais como: 
gerador, no-break, baterias, etc. 

3.8. Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário; 

3.9. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de 

que atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 092 e 21, de 18- 10 e 06-12-2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça. 

3.10. Não ceder ou transferir a qualquer título, no todo ou em parte, a execução 
dos serviços objeto deste contrato, sem prévia  e  expressa anuência do contratante. 

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

3.12. Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e 
identificados. 

3.13. Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo 
de outros itens que se julgue necessários, contemplar os seguintes itens: 

3.13.1. Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e 
sua função, bem assim se próprios ou locados; 

3.13.2. Descritivo da quantidade de pessoal envolvido, sua função, 
informando se de quadro próprio ou não; 

3.13.3. Fornecer croqui mínimo da disposição dos equipamentos, 
focos de filmagem, posição dos empregados envolvidos; 

3.13.4. Descritivo mínimo das contingências para os seguintes 
eventos: 

3.13.4.1. Interrupção do fornecimento normal de 
energia elétrica; 

3.13.4.2. Falha do equipamento principal de gravação; 

3.13.4.3. Falha de uma das câmeras; 

3.13.4.4. Troca de mídia de gravação, se necessário, 

 

1 Aqui considerada a hipótese de troca de urnas por urnas de contingência, onde haverá 
necessidade de garantir o equipamento a ser substituído e o substituto. 
2 É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de 
serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 
juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo tal condição constar 
expressamente dos editais de licitação.
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como será garantida a não perda temporal de gravação, ou, 
em havendo tal hipótese, de que margem de tempo. 

IV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

4.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta; 

4.2. Multa de 1% (um por cento), por hora de atraso, sobre o valor total do 
contrato, em caso de atraso injustificável na apresentação dos equipamentos, no dia anterior 
ao referendo, e início das filmagens, no dia do pleito; 

4.3. Multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso, sobre o valor total do 
contrato, incidente até o quinto dia de atraso, em caso de atraso injustificável na entrega dos 
DVDs ou mídias superiores editadas; 

4.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em virtude de 
inexecução total. 

 

V – FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: 
 

5.1. A satisfatória prestação dos serviços será acompanhada e atestada pelo 
Presidente da Comissão de Votação Paralela, a ser instituída pelo TRE-AL. 

 

VI – PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 
 

6.1. A vigência do presente contrato tem início na data da assinatura e término 
no dia 15 de novembro de 2020. 

 
 
 
 

 
Taciana Patrícia Alécio Silva Rodrigues 

Gestora do contrato 
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ANEXO I 

PLANILHA DE CUSTOS POR  TURNO  

                           TURNO:  

1. MÃO DE OBRA VALOR 

a) Salário  

b) Serviços extraordinários  

c) Serviço de terceiros, pessoa física d) 
Serviços de terceiros, pessoa jurídica 

e) Encargos sociais 

 f) Outros (especificar)  

2. INSUMOS DE MÃO DE OBRA 

 a) Transporte  

b) Alimentação  

c) Outros (especificar)  

3. EQUIPAMENTOS 

a) Cabos de vídeo e áudio 

 b) Tripés  

c) Baterias 

d) Materiais necessários à instalação dos 
equipamentos (especificar) 

 e) Gerador de energia 

 f) Câmeras 

 g) Microfones  

h) Monitores 

i) Multiplexador 

 j) Torres de iluminação  

k) Vídeo de DVD  

l ) Outros (especificar)  

4. MATERIAL DE CONSUMO 

a) DVD  

b) Outros (especificar) 

5. DEMAIS COMPONENTES 

a) Despesas administrativas  

b) Lucro  

6. Tributos 

 a) ISS 

 b) COFINS c) PIS 

d) SIMPLES 

TOTAL POR TURNO:  
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DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2020.
À AJ/DG,
Para análise de minuta (0690429), após alteração

dos valores, conforme proposta  corrigida (0689623) e
Despacho SEIC (0689625).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 23/04/2020, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690434 e o código CRC 3A0673D6.

0010774-24.2019.6.02.8000 0690434v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  23/04/20  17:13                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 
  DATA EMISSAO    : 23Abr20                            NUMERO  : 2020PE000124   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA:COMAP. SERVIÇO DE FILMAGEM COM MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAVADO
  PARA AS ELEIÇÕES 2020. 1º TURNO. MINUTA VOTAÇÃO PARALELA (0690429). PLEITOS/20
  PROC. 0010774-24.2019.6.02.8000.                                              
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167864  0100000000 339039 070294 SEG AUDIT1                 7.550,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   23Abr20   17:12
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 124 (0690514)

Observação:

- A diferença do valor da proposta orçamentária 2020 de pleitos
(R$5.500 por turno) foi remanejada de gastos com energia elétrica em
eleições.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 23/04/2020, 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
0690517 e o código CRC F36EA042.
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PROCESSO : 0010774-24.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Comissão de Planejamento das Eleições Gerais de 2020.

ASSUNTO : ELEIÇÕES 2020. SERVIÇO DE FILMAGEM. - CONTRATAÇÃO DIRETA Art. 24, II, Lei 8.666-93. Dispensa de Licitação.

 

Decisão nº 1160 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 

Conclusos os presentes autos, RATIFICO, nos termos do
art. 26 da Lei nº. 8.666/1993, a manifestação exarada pelo Sr.
Diretor-Geral (0691316) e AUTORIZO a contratação direta com
dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei nº
8.666/1993, da empresa LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA, CNPJ n. 16.596.034/0001-20, ao custo de R$ 7.550,00 (sete
mil e quinhentos e cinquenta reais), por turno das Eleições
Municipais de 2020, perfazendo o montante total de R$ 15.100,00
(quinze mil e cem reais) para os dois turnos de votação, para a
prestação do serviço de filmagem, com monitoramento e produção de
material gravado, dos procedimentos de auditoria de verificação do
funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela,
conforme as especificações técnicas constantes do Termo de
Referência (0637276) e  consoante proposta  (0689623).

 
À Secretaria de Administração para, na unidade

competente, proceder à consolidação do ato minutado (0690429), e
demais medidas de estilo, caso aprovado pela Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral, conforme remessa SLC 0690434, observando-se
ainda o apontamento dessa Assessoria no Parecer n. 766 (0689720),
no que tange ao limite de contratações no presente exercício, o
qual não deverá ultrapassar o limite de R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais) estabelecido para a modalidade de dispensa de
licitação, prevista no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, com as
alterações do Decreto 9412/2018, de forma a prevenir e evitar o
fracionamento de despesa

 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 24/04/2020, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0691316 e o código CRC BA7DE679.

0010774-24.2019.6.02.8000 0691316v9
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2020.
À SLC e à COFIN,
 
Seguem os presentes autos para consolidação do

termo contratual, a cargo da SLC, e emissão da competente
nota de empenho, a cargo da COFIN.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2020, às 20:16, 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
0692382 e o código CRC 449199AF.

0010774-24.2019.6.02.8000 0692382v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0692382).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/04/2020, às 21:39, 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
0692860 e o código CRC 6888136F.
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DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
À SLC.
Tendo em vista a previsão contratual para o serviço

objeto deste processo, solicitamos a numeração do respectivo
contrato para a emissão da competente nota de empenho.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 28/04/2020, às 15:29, 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
0693401 e o código CRC 43FE49EC.
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2020.

              À SGO, 

               Em resposta ao despacho sob evento 0693401, informamos que foi
reservado o nº 07/2020 para o contrato de prestação de serviços de filmagem,
monitoramento e produção de material gravado para as Eleições de 2020.

               Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 29/04/2020, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0694558 e o código CRC 42AB4F9E.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/04/2020, às 19:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/04/2020, às 22:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 30/04/2020, às 19:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0694677 e o código CRC 6B587244.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE339/20 (0694677)

Observação:

- Foi empenhado o valor apenas do 1º turno, pois os recursos do
2º turno só serão liberados pelo TSE se o mesmo vier a ocorrer.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 29/04/2020, às 18:38, 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
0694684 e o código CRC FC6D0B9C.
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000339

(0694677).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/04/2020, às 19:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0694816 e o código CRC 04264242.
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DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2020.
Retornem os autos à SLC, para juntada do termo

contratual e posterior remessa do feito aos gestores já
designados, por se tratar de contrato relativo às eleições
2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/04/2020, às 20:58, 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
0695828 e o código CRC B6FCD148.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CONTRATO Nº 07/2020
Processo SEI nº 0010774-24.2019.6.02.8000

Contratação  de  prestação  de  serviços  de  filmagem,
monitoramento e produção de material  gravado para
as Eleições de 2020 celebrado com a empresa  LED E
CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME. 

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  no

06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu
presidente,  Desembargador  Pedro  Augusto  Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,  casado,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº
039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa LED E CIA LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA -ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no 16.596.034/0001-20, situada na Rua
Ailton Marques, nº 60, Luzia, Aracaju,  Sergipe, CEP 49.045-090,  telefone (79) 3217-0505/
(79)  99961-5373,  e-mail:  ancoravideo@gmail.com,  daqui  por  diante  denominada
CONTRATADA, neste  ato  representada  por  Luiza  Fernanda  da  Silva  Lima, portador  da
Carteira de Identidade nº 33552576 SSP/SE,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  049.581.695-71,
resolvem celebrar o presente contrato de  prestação de serviços, com fulcro no Artigo 24,
inciso II, da  Lei Federal no 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal no 8.666/93, ficando os
contratantes inteiramente sujeitos às regras de tal diploma normativo.

PARÁGRAFO ÚNICO –  Aplicam-se,  ainda,  no  que  couber,  os  demais  preceitos  de  direito
público  e,  supletivamente,  notadamente  nos  casos  omissos,  as  disposições  da  Lei  nº
8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem,
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 17.787/2017, disponível no
site www.tre-al.jus.br. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

Constitui  objeto  do  presente  contrato  a  prestação  de  serviço  de  filmagem,  com
monitoramento  e  produção  de  material  gravado,  dos  procedimentos  de  auditoria  de
verificação  do  funcionamento  das  urnas  eletrônicas,  mediante  votação  paralela,  a  ser
realizados por ocasião das Eleições de 2020 em 1º e 2º turno, este último se houver, de
acordo com as especificações consignadas neste Contrato e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade com os
mandamentos  e  especificações  deste  contrato  e  de  seus  ANEXOS e  com os  termos  da
proposta de preços da Contratada, os quais integram este instrumento independentemente
de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS.

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada 
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os valores especificados na proposta da CONTRATADA, evento SEI nº 0689623, que passa a
fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando os preços acima mencionados, o valor total  deste
Contrato perfaz a importância de R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais), sendo R$ 7.550,00
(sete mil,  quinhentos e cinquenta reais),  para o primeiro turno, e R$ 7.550,00 (sete mil,
quinhentos e cinquenta reais), para o segundo turno, se houver.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias  ao  cumprimento  das  obrigações  contratuais  da  Contratada,  como  tributos;
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais; custos operacionais em geral.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO.

O pagamento dar-se-á por turno e será creditado em conta-corrente da contratada,
em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada
pela gestão contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDA -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até
a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644
         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA  – DO CRÉDITO.

As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos  recursos
orçamentários  aprovados  para  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  em  2020,
consignados no Programa de Trabalho -  Gestão do Processo Eleitoral;  PTRES n°  167864
(Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
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Jurídica); compromissadas pela Nota de Empenho n° 2020NE000339, de 29 de abril de 2020,
no valor correspondente à R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

A  CONTRATADA, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação  de
penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

a) Advertência,  em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta;
b) multa de 1% (um por cento), por hora de atraso, sobre o valor total do contrato,

em  caso  de  atraso  injustificável  na  apresentação  dos  equipamentos,  no  dia
anterior ao pleito, e início das filmagens, no dia do pleito; 

c)  multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso, sobre o valor integral do contrato,
incidente até o quinto dia de atraso, em caso de atraso injustificável na entrega
dos DVDs ou mídias superiores editadas;

d) multa  de 10% (dez  por  cento)  sobre o  valor  total  do contrato,  em virtude de
inexecução total;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência poderá ser aplicada ao  contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUARTO - 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 QUINTO –  A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

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

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
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cento) ao mês.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO NONO -  O período de atraso será contado em horas  ou  em dias corridos,
conforme o caso.

PARÁGRAFO DEZ -  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 ONZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.

PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado.

PARÁGRAFO TREZE -  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 OITAVA  – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

São obrigações do Contratante: 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

b) Comunicar  imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

d) Efetuar o pagamento na forma prevista neste contrato;

e) Permitir o acesso dos empregados da contratada ao local definido para a execução
dos serviços objeto deste contrato;

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

g) Tornar disponível as instalações e os equipamentos necessários à prestação dos
serviços, quando for o caso.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São Obrigações da Contratada:

a) Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material 
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gravado, entre outras providências necessárias;

b) Comparecer,  em  dia  único,  no  final  de  semana  imediatamente  anterior  ao
primeiro  turno das  eleições,  e  no segundo turno,  se  houver, acompanhado da
comissão de votação paralela, no local onde será realizada a auditoria, com o
equipamento de filmagem e monitoração, sendo facultado à Contratada a
alocação dos equipamentos de gravação e de backup, para a realização de
ensaio  operacional  com o uso de urnas eletrônicas   não  envolvidas  no
processo eleitoral para ajustes de procedimentos e testes de posicionamento
de câmeras e de agentes que atuarão na atividade. A comissão de Auditoria
de funcionamento das urnas eletrônicas pode deliberar de forma a entender
dispensável a simulação tratada neste item, caso entenda que a contratada
tem conhecimento suficiente e prática do procedimento a ser executado, ou
por dificuldade de logística provocado pela própria contratante; 

c) Entregar  na  sede  deste  Tribunal,  no  prazo  de  72  (setenta  e  duas)  horas  do
encerramento da votação, 02 (duas) cópias de todo o conteúdo filmado pelo conjunto
de câmeras, em formato DVD, acondicionadas em caixa plástica rígida, devidamente
identificadas;

d) Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 2 (Da Execução) do
Projeto Básico , com etiquetas ou equivalentes em tipo uniforme de letras e números
e contemplando minimamente os seguintes dados: Identificação do Processo (Eleições
ANO,  Turno);  Identificação  da  Câmera,  Data  do  evento,  Foco  de  Gravação  (Urna,
Plano,  Microterminal,  Outro:  descrever),  Município  (Código  a  ser  informado  pela
Comissão  de  Votação  Paralela),  Zona/Seção  (a  serem informados  pela  Comissão),
hora de início  de gravação,  relativa  à  mídia,  hora  de encerramento da gravação,
relativa à mídia;

e) Fornecer todo o material a ser utilizado nos trabalhos de filmagem, monitoramento
e produção, tais como: câmeras filmadoras, fitas, microfones, televisores, pedestais,
cabos, no- breaks, etc.;

f) Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 9 horas do dia
anterior  à  realização  dos  turnos  das  eleições,  instalar  no  local  de  realização  da
auditoria e efetuar testes completos, conforme orientação do TRE-AL;

g) Fornecer  equipamentos  que  garantam  a  continuidade  da  filmagem  e  o
funcionamento dos equipamentos utilizados na auditoria (seis urnas eletrônicas, um
microcomputador e uma impressora laser), mesmo com falta de energia elétrica, tais
como: gerador, no-break, baterias, etc.; 

h) Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário;

i) Apresentar  declaração  de seus  empregados  ou prestadores de serviços  de que
atendem às Disposições  das  Resoluções  nº  07,  09 e 21,  de 18-10 e 06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça;

j) Não ceder ou transferir a qualquer título, no todo ou em parte, a execução dos
serviços objeto deste contrato, sem prévia e expressa anuência do contratante;

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

l) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados;

m) Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de outros
itens que se julgue necessários, contemplar os seguintes itens:

m.1) Descritivo  dos  equipamentos  empregados,  sua quantidade e sua função,
bem assim se próprios ou locados;

m.2) Descritivo da quantidade de pessoal envolvido, sua função, informando se
de quadro próprio ou não;

m.3) Fornecer croqui mínimo da disposição dos equipamentos, focos de filmagem,
posição dos empregados envolvidos; 

m.4) Descritivo mínimo das contingências para os seguintes eventos:

m.4.1) Interrupção do fornecimento normal de energia elétrica;

m.4.2)  Falha do equipamento principal de gravação;

m.4.3)  Falha de uma das câmeras;

m.4.4) Troca de mídia de gravação, se necessário, como será garantida a
não  perda  temporal  de  gravação,  ou,  em havendo  tal  hipótese,  de  que
margem de tempo.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Compete  à  contratada  obedecer  ao  seguinte  na  execução  do
serviço contratado:
 

a) O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais
como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da
Votação;

b) Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com
espaço mínimo suficiente à instalação de 03 (três) Seções eleitorais, atendendo à
metragem entre 64m² (sessenta e quatro metros quadrados) e máximo de 200m²
(duzentos  metros  quadrados)  de  área,  devendo-se  observar  às  seguintes
especificações:

b.1) Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço
mínimo,  bem como uma outra  câmera  independente,  posicionada  de
modo a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 07
(sete) câmeras;

b.2) Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone
para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;

b.3) Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias
independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de 

Contrato nº 07/2020 (sem assinatura) (0697806)         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 132



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

backup  no  formato  DVD  ou  superior,  com  possibilidade  de
recuperação dos dados imediatamente após o final dos trabalhos;

b.4) Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no
mínimo,  29” (vinte e nove polegadas),  com recurso de PIP (Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;

b.5) O período de gravação deverá ser o da duração do processo de
votação  paralela,  de  7  às  17  horas  no  dia  das  Eleições  2020,  sem
interrupções nem omissão de qualquer momento da votação paralela,
considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião  em  que  serão  utilizadas  o  mesmo  quantitativo  de urnas
eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja,  03 (três),  conforme
inciso I, do artigo 56, da Minuta de Resolução TSE constante no endereço:
www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-resolucao-
auditoriae-fiscalizacao. 
Ressalta-se  que  o  período  de gravação  inicia-se  às  7  horas,  logo,  o
ambiente deve está totalmente pronto no mínimo com  15 minutos de
antecedência desse horário;

b.6) O  posicionamento  das  câmeras,  dos  monitores  e  dos
equipamentos de gravação deverá permitir a captação das imagens e
dos sons sem qualquer obstáculo;

  
PARÁGRAFO SEGUNDO - Considerando as obrigações gerais, deverá ser observado pela
CONTRATADA: 

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de
Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços;

b) É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total ou parcial dos
serviços objeto deste Contrato, sem prévia e expressa anuência do contratante;

c) 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;

d) É  expressamente  proibida,  a  partir  da  data  de  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; e

e) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou
não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo
se  houver  prévia  autorização  da Administração do Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas.

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA
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O prazo de vigência deste contrato será contado da data de sua assinatura, com eficácia
legal após a publicação de seu extrato, findando em 15 de novembro de 2020, ou antes, se
ocorrer a solução de todas as prestações contratuais. 

CLÁUSULA ONZE – DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

            A satisfatória prestação dos serviços será acompanhada e atestada pelo Presidente
da Comissão de Auditoria das Urnas Eletrônicas, a ser instituída pelo TRE-AL. 

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78
da Lei no 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES.

Este  contrato  poderá  ser  alterado,  mediante  Termo  Aditivo  e  com  as  devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA CATORZE  -  DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONTRATADA.

Este  contrato  vincula-se,  em todos os  seus termos,  à  Decisão do Desembargador
Presidente desta Corte, evento SEI nº 0691316 e às estipulações da proposta de preços da
Contratada, evento SEI nº 0689623.

CLÁUSULA QUINZE- DA PUBLICAÇÃO.

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO.

Fica eleito o foro da Justiça Federal  em Maceió,  Seção Judiciária de Alagoas,  para
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:
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Maceió/AL, 04 de maio de 2020.

   

  Pelo TRE/AL 
                             Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
                                                      Presidente do TRE/AL

 Pela Empresa
                                             Luiza Fernanda da Silva Lima

                                    Representante
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA –
Contratação de serviços Filmagem, com
monitoramento e produção do material
gravado para as  Eleições de 2020 em
primeiro e segundo Turno, se houver.

2. Quantidade Adequada e em conformidade com o 
item II do Projeto básico anexo.

3. Especificação do Objeto Detalhado no Projeto Básico anexo.

4. Valor Estimado da Aquisição

(Pesquisa a cargo da COMAP)

Item 01

Valor Global
 
R$ 15.100,00

5. Justificativa Atender  aos  ditames  legais,  bem
como necessidades  de  logística
relativas à  filmagem dos eventos de
votação paralela para as eleições de
2020.

6. Prazo de Entrega

7. Adjudicação (Por item ou Por lote)

8. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN)

9. Local de Entrega (A ser definido – pós avaliação 
imobiliária pelo setor competente).

10. Unidade Fiscalizadora Comissão responsável pela condução 
dos procedimentos de votação 
paralela.

Maceió – AL, 16 de dezembro de 2019.

Taciana Patrícia Alécio Silva
Rodrigues

Gestora do contrato
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Projeto Básico

                                        Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas 

I     –         O  B      J  E  T  O  :  

1.1. Filmagem, com monitoramento e produção do material gravado,
dos  procedimentos  da  auditoria  de  verificação  do  funcionamento  das  urnas
eletrônicas,  mediante  votação  paralela,  a  serem  realizados  por  ocasião  das
Eleições de 2020.

II     -         EXECUÇÃO:  

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação
paralela, tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e
Encerramento da Votação.

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um
ambiente  com  espaço  mínimo  suficiente  à  instalação  de  03  (três)  Seções
eleitorais,  atendendo  à  metragem  entre  64m²  (sessenta  e  quatro  metros
quadrados) e máximo de 200m² (duzentos metros quadrado) de área, devendo-se
observar às seguintes especificações: 

2.2.1. Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço
mínimo, bem como uma outra câmera independente, posicionada de modo
a  abranger  todo  ambiente  da  votação  paralela,  totalizando-se 07  (sete)
câmeras; 
2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone para
cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;
2.2.3. 03 (três) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução,
a  fim  de  garantir  a  boa  captação  do  áudio  em  caso  de  ambientes
externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto; 
2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias
independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de backup
no formato  DVD ou  superior,  com possibilidade  de  recuperação  dos
dados imediatamente após o final dos trabalhos;
2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no
mínimo,  29”  (vinte  e  nove  polegadas),  com  recurso  de  PIP  (Picture  in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;
2.2.6. O período  de  gravação  deverá ser  o  da  duração  do  processo de
votação  paralela,  de  7  às  17  horas  no  dia  das  Eleições  2018,  sem
interrupções  nem  omissão  de  qualquer  momento  da  votação  paralela,
considerando-se,  ainda,  a  possibilidade  de  realização  de  segundo turno,
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas
utilizados no primeiro turno, qual seja, 03 (três), conforme inciso I, do artigo
56,  da  Minuta  de  Resolução  TSE  constante  no  endereço:
www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-resolucao-
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auditoriae-fiscalizacao. 
          Ressalta-se que  o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o
ambiente  deve  está  totalmente  pronto  no  mínimo  com  15  minutos  de
antecedência desse horário;
2.2.7. O  posicionamento  das  câmeras,  dos  monitores  e  dos
equipamentos de gravação deverá permitir a captação das imagens e
dos sons sem qualquer obstáculo;

III     - OBRIGAÇÕES DA     CONTRATADA:  

3.1. Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do
material gravado, entre outras providências necessárias;

3.2. Comparecer,  em dia  único,  no  final  de  semana imediatamente
anterior  ao  primeiro  turno  das  eleições,  e  no  segundo  turno,  se  houver,
acompanhado da comissão de votação paralela, no local onde será realizada a
auditoria,  com o  equipamento de  filmagem e  monitoração,  sendo facultado  à
Contratada  a  alocação  dos  equipamentos  de  gravação  e  de  backup,  para  a
realização de ensaio operacional com o uso de urnas eletrônicas não envolvidas
no processo eleitoral para ajustes de procedimentos e testes de posicionamento
de câmeras e de agentes que atuarão na atividade. A comissão de Auditoria de
funcionamento  das  urnas  eletrônicas  pode  deliberar  de  forma  a  entender
dispensável a simulação tratada neste item, caso entenda que a contratada tem
conhecimento  suficiente  e  prática  do  procedimento  a  ser  executado,  ou  por
dificuldade de logística provocado pela própria contratante; 

3.3. Entregar na sede deste Tribunal,  no prazo de 72 (setenta e
duas) horas do encerramento da votação, 02 (duas) cópias de todo o
conteúdo filmado pelo conjunto de câmeras, em formato DVD, acondicionadas
em caixa plástica rígida, devidamente identificadas;

3.4. Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 2
da  Execução,  com  etiquetas  ou  equivalentes  em  tipo  uniforme  de  letras  e
números e contemplando minimamente os seguintes dados:

3.4.1. Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno);
3.4.2. Identificação da Câmera;
3.4.3. Data do evento;
3.4.4. Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: 
descrever);
3.4.5. Município (Código a ser informado pela Comissão de 
Votação Paralela);
3.4.6. Zona/Seção (a serem informados pela Comissão);
3.4.7. Hora de início de gravação, relativa à mídia, hora de 
encerramento da gravação, relativa à mídia;

3.5. Fornecer  todo  o  material  a  ser  utilizado  nos  trabalhos  de
filmagem,  monitoramento  e  produção,  tais  como:  câmeras  filmadoras,  fitas,
microfones, televisores, pedestais, cabos, no- breaks, etc;

3.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal,
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às 9 horas do dia anterior à realização dos turnos das eleições, instalar no local de
realização da auditoria e efetuar testes completos, conforme orientação do TRE-
AL;

3.7. Fornecer  equipamentos  que  garantam  a  continuidade  da

filmagem e  o  funcionamento  dos  equipamentos  utilizados  na  auditoria  (seis1

urnas eletrônicas,  um microcomputador e  uma impressora laser),  mesmo com
falta de energia elétrica, tais como: gerador, no-break, baterias, etc.

3.8. Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário;
3.9. Apresentar  declaração  de  seus  empregados  ou  prestadores  de

serviços de que atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09   e 21, de 18- 10
e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

3.10. Não ceder ou transferir a qualquer título, no todo ou em parte, a
execução dos serviços objeto deste contrato, sem prévia  e  expressa anuência
do contratante.

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

3.12. Apresentar  seus  funcionários  devidamente  uniformizados e
identificados.

3.13. Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem
prejuízo de outros itens que se julgue necessários, contemplar os seguintes
itens:

3.13.1. Descritivo  dos  equipamentos  empregados,  sua
quantidade e sua função, bem assim se próprios ou locados;
3.13.2. Descritivo  da  quantidade  de  pessoal  envolvido,  sua
função, informando se de quadro próprio ou não;
3.13.3. Fornecer  croqui  mínimo  da  disposição  dos
equipamentos,  focos  de  filmagem,  posição  dos  empregados
envolvidos;
3.13.4. Descritivo mínimo das contingências para os seguintes
eventos:

3.13.4.1. Interrupção do fornecimento normal de
energia elétrica;
3.13.4.2. Falha do equipamento principal de gravação;
3.13.4.3. Falha de uma das câmeras;
3.13.4.4. Troca de mídia de gravação, se necessário,

_________________________________________________________________________________________
1 Aqui considerada a hipótese de troca de urnas por urnas de contingência, 
onde haverá necessidade de garantir o equipamento a ser substituído e o 
substituto.
2 É  vedada  a  manutenção,  aditamento  ou  prorrogação  de  contrato  de
prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que
sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral  ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e
de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal
contratante,  devendo  tal  condição  constar  expressamente  dos  editais  de
licitação.
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como  será  garantida  a  não  perda  temporal  de
gravação,  ou,  em  havendo  tal  hipótese,  de  que
margem de tempo.

IV     - SANÇÕES     ADMINISTRATIVAS:  

4.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta;

4.2. Multa de 1% (um por cento), por hora de atraso, sobre o valor total
do contrato, em caso de atraso injustificável na apresentação dos equipamentos,
no dia anterior ao referendo, e início das filmagens, no dia do pleito;

4.3. Multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso, sobre o valor total
do contrato, incidente até o quinto dia de atraso, em caso de atraso injustificável
na entrega dos DVDs ou mídias superiores editadas;

4.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
em virtude de inexecução total.

V     –     FISCALIZAÇÃO     CONTRATUAL:  

5.1.  A  satisfatória  prestação  dos  serviços  será  acompanhada  e
atestada pelo Presidente da Comissão de Votação Paralela, a ser instituída
pelo TRE-AL.

VI     –     PRAZO PARA     CONTRATAÇÃO:  

6.1. A vigência do presente contrato tem início na data da assinatura
e término no dia 15 de novembro de 2020.

Taciana Patrícia Alécio Silva
Rodrigues

Gestora do contrato

14
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ANEXO I

PLANILHA DE CUSTOS POR  TURNO 

TURNO: ____

1. MÃO DE OBRA VALOR

a) Salário 

b) Serviços extraordinários 

c) Serviço de terceiros, pessoa física 
d) Serviços de terceiros, pessoa 
jurídica

e) Encargos sociais

 f) Outros (especificar) 

2. INSUMOS DE MÃO DE OBRA

 a) Transporte 

b) Alimentação 

c) Outros (especificar) 

3. EQUIPAMENTOS

a) Cabos de vídeo e áudio

 b) Tripés 

c) Baterias

d) Materiais necessários à instalação 
dos equipamentos (especificar)

 e) Gerador de energia

 f) Câmeras

 g) Microfones 

h) Monitores

i) Multiplexador

 j) Torres de iluminação 

k) Vídeo de DVD 

l ) Outros (especificar) 

4. MATERIAL DE CONSUMO

a) DVD 

b) Outros (especificar)

5. DEMAIS COMPONENTES

a) Despesas administrativas 

b) Lucro 

6. Tributos

 a) ISS

 b) COFINS c) PIS

d) SIMPLES

15
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TOTAL POR TURNO: 

16
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DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2020.
À COMAP,
Para realização de checklist do contrato nº 07/2020
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 04/05/2020, às 20:26, 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
0697807 e o código CRC 222DA7E3.

0010774-24.2019.6.02.8000 0697807v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0010774-24.2019.6.02.8000

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

   
Item                                               Questionário

   Sim
Não     
  N/A

       
Evento

      1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

     SIM
     0691316

     0697806

      2
As certidões comprobatórias do estado de regularidade
fiscal, trabalhista, previdenciária e junto ao FGTS da
contratada foram juntadas aos autos e estão todas válidas?

     SIM      0683684

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos decorrentes de
licitações. Página 1 | 1

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/05/2020, às 08:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0697883 e o código CRC E370BBF9.

0010774-24.2019.6.02.8000 0697883v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.

 

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Devolvo os presentes autos após realização do Check

List, 0697883.
 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/05/2020, às 08:10, 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
0697886 e o código CRC BB7DE16A.

0010774-24.2019.6.02.8000 0697886v1
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: ancoravideo@gmail.com
Data: 05/05/2020 12:40 PM
Assunto: Envio. Contrato nº 07/2020 para assinatura

Senhora Luiza Fernanda da Silva Lima,
 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do  Contrato  nº
07/2020, tendo como partes interessadas o TRE/AL e a empresa LED E CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA -ME
 
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 
b) Assinar em cada uma delas;
 
c) Devolver as duas vias para o seguinte destinatário e endereço:

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
SLC / COMAP
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Obs: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.
 
 
 Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765
 
 
 

 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: 07 - VOTAÇÃO
PARALELA.pdf

Tamanho:
171k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: Ancora Vídeo <ancoravideo@gmail.com>
Para: denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 06/05/2020 03:16 PM
Assunto: Re: Envio. Contrato nº 07/2020 para assinatura

Boa tarde, segue comprovante de envio com o código para rastreio dos
correios. 

Att, 

      Fernanda Lima 

Em terça-feira, 5 de maio de 2020, denisearaujo <denisearaujo@tre-
al.jus.br> escreveu:

Senhora Luiza Fernanda da Silva Lima,
 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do  Contrato  nº
07/2020, tendo como partes interessadas o TRE/AL e a empresa LED E CIA LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA -ME
 
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 
b) Assinar em cada uma delas;
 
c) Devolver as duas vias para o seguinte destinatário e endereço:

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
SLC / COMAP
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Obs: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.
 
 

-- 
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Tel: (79) 99961-5373 / 3217-0505
Rua Trabalhador Ailton Marques dos Santos n°60 -
Luzia Aracaju / SE
www.ancoravideo.com.br

Anexados:

Arquivo: 5A782889-F4F4-4782-81DE-
94D2E60E758E.jpeg

Tamanho:
2465k

Tipo de Conteúdo:
image/jpeg
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Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de envio: 01/06/2020 20:19:07
Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Denise Maria de Araújo
Ofício: 5873187
Data prevista de publicação: 03/06/2020
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5
Tamanho

(cm)
Valor

12677726
Extrato do Contrato n 07-2020 -Filmagens -LED E CIA
DE LOCACAO- 0010774-24.2019.rtf

da9c4c7c06f0de3d
6bc9520f44f9297a

4,00
R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 4,00
R$

132,16

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5873187

1 of 1 01/06/2020 20:19
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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 05302020060300095
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Nº 105, quarta-feira, 3 de junho de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

Antonio da Rocha Viana RIO BRANCO - ACEntrega das Propostas: a partir de 03/06/2020 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/06/2020, às 10h00 no
site www.comprasnet.gov.br.

BRUNA SILVA BRASIL
Assistente Seção de Licitação

(SIDEC - 02/06/2020) 070002-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 07/2020; Processo SEI nº 0010774-24.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Leis
8.666/93, 8.078/90 e Resolução do TRE/AL nº 17.787/2017. Partes: União, através do
TRE/AL a empresa LED E CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME, CNPJ n°
16.596.034/0001-20; Objeto: prestação de serviço de filmagem, com monitoramento e
produção de material gravado, dos procedimentos de auditoria de verificação do
funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a ser realizados por
ocasião das Eleições de 2020 em 1º e 2º turno, este último se houver. Vigência: a partir da
data da assinatura (04/05/2020), com eficácia legal após a publicação de seu extrato,
findando em 15/11/2020, ou antes, se ocorrer a solução de todas as prestações
contratuais. Valor total do contrato: R$ 15.100,00, sendo R$ 7.550,00, para o primeiro
turno, e R$ 7.550,00, para o segundo turno, se houver.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI n° 0002082-02.2020.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 28/05/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 25/2020, cujo objeto é a
aquisição de material de consumo - baterias automotivas, em que foi adjudicado, quantos
aos Itens 1 e 3, à empresa VMAX BATERIAS EIRELI, CNPJ sob o nº 07.187.128/0001-55, no
valor de R$ 3.902,00 e quanto ao Item 2, à empresa BRIMAX COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ sob o nº 24.384.947/0001-01, no valor de R$ 724,00, e
autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 2 de junho de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI n° 0004650-71.2019.6.02.8502.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 27/05/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 22/2020, cujo objeto é a
aquisição de licença anual para o software Adobe InDesign e licença de uso perpétua para
o CorelDraw Graphics Suite para Windows, em que foi adjudicado, quanto ao Item 1, à
empresa TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA, CNPJ sob o Nº
21.748.841/0001-51, com valor total de R$ 1.900,00 e quanto ao Item 2, à empresa ABR
INFORMATICA PECAS E SERVICOS EIRELI, CNPJ sob o Nº 27.218.328/0001-35, com valor
total de R$ 1.998,89, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei
nº 10.520/2002 c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450/2005 e Decreto nº 10.024/2019 e,
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 2 de junho de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

PAD nº 7703/2019. NE nº 2020NE000501, emitida em 25/05/2020. FAVORECIDO: LIDIANE
SENA DE MORAIS (CNPJ 04.716.651/0002-14). Objeto: Aquisição de material permanente:
carrinho tipo plataforma, carro bandeja, prateleira/transpalet. Registro de Preços. Lei nº
8.666/93; Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05, Decreto nº 7.892/13. VALOR: R$
58.431,75.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 20/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Município de Baianópolis. OBJETO: Comodato de imóvel. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei 8.666/93. PROCESSO SEI n.º 0050553-02.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data da
assinatura até 31/12/2020. ASSINATURA: 01/06/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA e a Sra. Jandira Soares Silva Xavier, pelo Comodante.
Salvador, 02 de junho de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 024/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa VISÃO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
OBJETO: Aquisição de envelopes plásticos autoadesivos para embalagem de urna e
terminal do eleitor. FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 10.520/200 e Pregão 28/2020 do
TSE. Valor total: R$ 15.760,71. Dotação Orçamentária: elemento 3.33.90.30.19 e ação
02.061.0033.4269.0001. Processo SEI T.R.E-BA: 0061409-88.2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12
meses, a contar da data da publicação no DOU. ASSINATURA: 28/05/2020. SIGNATÁRIOS:
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr. Paulo Alexandre Salomão, pela
Contratada. Salvador, 02 de junho de 2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º termo aditivo ao Contrato n.º 22/2018, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a empresa Diogo Nobre Cardoso 041568795-00. OBJETO: Prorrogação de vigência.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI: 55285-
94.2017.6.05.8000. ASSINATURA: 20/05/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e o Sr. Diogo Nobre Cardoso, pela Contratada.
Salvador, 2 de junho de 2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 73/2017, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa MELHOR DOC SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTOS
EIRELI. OBJETO: Prorrogação de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da
Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI: 0055710-24.2017.6.05.8000. ASSINATURA:
14/05/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr.
Bruno Silva Tavares, pela Contratada.
Salvador, 02 de junho de 2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 10498/2020. Objeto: Aquisição de máscaras de tecido em tricoline, conforme
as especificações do edital e anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 03/06/2020 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, Centro
- Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00048-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 03/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 16/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 01/06/2020) 70007-00001-2020NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 11345/2020. Objeto: Impressão de material gráfico destinado às atividades
das Eleições 2020, conforme as especificações e quantidades do edital e seus anexos.. Total
de Itens Licitados: 5. Edital: 03/06/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, Centro - Fortaleza/CE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00052-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 03/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 01/06/2020) 70007-00001-2020NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 20051/2019. Objeto: Contratação de gráfica para impressão da lista de
candidatos onomástica, conforme as especificações do edital e anexos.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 03/06/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua
Jaime Benevolo 21 - Centro, Centro - Fortaleza/CE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00040-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 03/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 02/06/2020) 70007-00001-2020NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 5829/2020 . Objeto: Aquisição de material de consumo, para atendimento da
demanda de itens para proteção dos servidores, colaboradores e público.. Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 03/06/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua
Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00038-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 03/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 02/06/2020) 70007-00001-2020NE000001
DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo PAD n.º 11.749/2020. Espécie: Contrato n.º 28/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Objeto: a
contratação de empresa especializada para o fornecimento de links de comunicação de
dados para interligar o TRE-CE aos Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento ao Eleitor
das diversas regiões do Estado do Ceará, incluindo serviços de instalação, configuração,
manutenção e serviços técnicos de suporte, a ser executado de forma contínua, conforme
especificações contidas no Termo de Referência anexo. Fundamento Legal: No Pregão
Eletrônico nº 21/2020, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; nas
determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como no PAD N.º 11.749/2018.
Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Ana
Stella de Oliveira Costa. Data: 30/05/2020.

Processo PAD n.º 11.749/2020. Espécie: Contrato n.º 29/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Objeto: contratação
de empresa especializada para o fornecimento de links de comunicação de dados para
interligar o TRE-CE aos Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento ao Eleitor das diversas
regiões do Estado do Ceará, incluindo serviços de instalação, configuração, manutenção e
serviços técnicos de suporte, a ser executado de forma contínua, conforme especificações
contidas no Termo de Referência anexo. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº
21/2020, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; nas determinações
da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como no PAD N.º 11.749/2018. Assinam: pelo
TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Emerson Santos
Cordeiro. Data: 30/05/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato N.º 29/2018 celebrado com a empresa TEL E FÔ N I C A
BRASIL S.A, CNPJ: 02.558.157/0001-62. Este termo aditivo visa prorrogar o Contrato por
mais 12 (doze) meses, a partir de 28 de maio de 2020. Visando adequar o valor do
Contrato ao valor de mercado, a Contratada encaminhou nova proposta, com vigência a
partir de 28 de maio de 2020, passando o valor anual contratado para R$ 50.436,00
(cinquenta mil, quatrocentos e trinta e seis reais), sendo R$ 58,00 (cinquenta e oito reais)
o valor unitário da Conexão 4G/3G franquia 5GB com modem comodato e R$91,00
(noventa e um reais) o valor unitário da Conexão 4G/3G franquia 20GB com modem
comodato. Fundamento: 57, II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, c/c Cláusula Décima
Primeira do Contrato n.º 29/2018, e na autorização do Diretor-Geral no PAD n.º
22.817/2019. Assinam, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
contratada, Carlota Braga de Assis Lima e Cristiano Veloso Souza Mendes. DATA:
21/05/2020
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DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
À SCON,
Para registro do Contrato nº 07/2020.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 03/06/2020, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715533 e o código CRC 3B458086.

0010774-24.2019.6.02.8000 0715533v1
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

__ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  04/06/20  15:13     NS                               USUARIO : MARCELO VIANA  
  DATA EMISSAO      : 04Jun20   VALORIZACAO : 04Jun20  NUMERO  :
2020NS001813   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 16596034/0001-20 - LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
  TITULO DE CREDITO : 2020RC000053            DATA VENCIMENTO  : 15Nov20        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO No. 07/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE FILM
  AGEM, COM MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAVADO, DOS
PROCEDIMENTOS DE A
  UDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS, MEDIANTE VOTAÇÃO
PARALELA, NA
  S ELEIÇÕES 2020, EM 1º E 2º TURNOS. SEI Nº 0010774-24.2019.6.02.8000.         
                                                                                 
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404          16596034000120        812310201                            
                                                                       15.100,00
                                                                                
                                                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 84321610478 -  MARCELO VIANA                   04Jun20   15:05  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA
-----------------------------------xx---------------------------------
                                                                                
  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  04/06/20  15:13                                      USUARIO : MARCELO VIANA  
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
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EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N 16596034000120                                            
  LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA                                        
                               SALDO ANTERIOR A 01JUN                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    04Jun 070011 00001 NS001813 541404           15.100,00C           15.100,00C
                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 04/06/2020, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716194 e o código CRC 51101A63.

0010774-24.2019.6.02.8000 0716194v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2020NS001813   

Observação:

À Gestão Contratual,
Após registro do Contrato nº 07/2020 (0697806), relativo

ao serviço de filmagem, com monitoramento e produção de material
gravado, dos procedimentos de auditoria de verificação do
funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, por
ocasião das Eleições 2020, remeto os autos para procedimentos
próprios de gestão.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 05/06/2020, às 08:57, 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
0716277 e o código CRC DE9C6AFB.
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DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.
Ciente do Despacho SLC 0715533 , mantenho o

procedimento aberto na Unidade onde esta gestora está
lotada, para acompanhamento da execução do objeto
contratado e atos subsequentes que se façam necessários.

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 09/06/2020, às 14:35, 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
0717873 e o código CRC 98D69BF7.

0010774-24.2019.6.02.8000 0717873v1
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INFORMAÇÃO Nº 7730 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/GSGP

Senhor Chefe da SLC,
Cumprimentando-o, sirvo-me deste para informar que, em virtude

da prorrogação de execução de minhas atividades por meio remoto, requeri a
minha substituição tanto na Comissão de Auditoria das Urnas Eletrônicas
quanto na gestão do contrato de filmagem da referida auditoria, haja vista
ser necessário estar presente para o desenvolvimento de ambas as atividades
retromencionadas.

Sendo assim, solicitei minha substituição pela servidora MARIA
DE LOURDES GOMES LEITE, lotada no Gabinete da Secretaria Judiciária, ao
que foi deferido, conforme evento 0775184, nos autos do
Procedimento 0000469-44.2020.6.02.8000.

Assim, além de dá conhecimento a Vossa Senhoria, solicito o
encaminhamento destes autos, após sua ciência, à servidora, para que possa
mantê-lo em sua unidade de lotação para acompanhamento do feito.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 07/10/2020, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0780787 e o código CRC D27BC702.

0010774-24.2019.6.02.8000 0780787v3
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=TI84CA5SG3QHP&View=Message&Print=Yes&Number=2764&FolderID=10 1/1

De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: ancoravideo@gmail.com
Data: 08/10/2020 07:16 PM
Assunto: Envio do Contrato TRE/AL nº 07/2020

Boa noite,

 
Segue anexo o Contrato nº 07/2020, para acompanhamento.
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: contrato 07-
2020.pdf

Tamanho:
4566k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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15/10/2020 Contratos 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/contratos/contratos-2020 1/1

Número 07/2020

Nº do Processo: 0010774-24.2019.6.02.8000

Objeto: Prestação de serviço de filmagem, com monitoramento e produção de material gravado, dos
procedimentos de auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação
paralela, a ser realizados por ocasião das Eleições de 2020 em 1º e 2º turno, este último se houver,
de acordo com as especificações consignadas no Contrato e seus anexos.

Valor: R$ 15.100,00

Vigência: a partir da data de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação de seu extrato,
findando em 15 de novembro de 2020, ou antes, se ocorrer a solução de todas as prestações
contratuais.

Contratada: LED E CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no
16.596.034/0001-20

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI
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DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2020.
Ao Sr. Secretário da Administração.
 
Em vista ao Contrato nº 07/2020, evento (0714014),

observamos que a vigência do mesmo se expirou no dia
15.11.2020, desta forma para darmos continuidade na Gestão
do referido contrato necessitaremos que seja tomado
providências para o caso, haja vista a conclusão total dos
serviços a serem executados pela contratada não
foi concluída.

Em tempo, informamos que até a presente data esta
subescritora não foi designada em portaria como gestora do
mencionado Contrato.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Membro da Comissão, em 18/11/2020, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0811742 e o código CRC 36C003E0.

0010774-24.2019.6.02.8000 0811742v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2020.
Tendo em vista a questão suscitada no Despacho

CAVE 0811742, remeto os autos ao Sr. Assessor Jurídico, para
pronunciamento quanto à possível incompatibilidade entre o
objeto contratual e a vigência estipulada (doc. 0714014),
como forma de se garantir o resultado pretendido. 

Observa-se que a contratação prevê a filmagem dos
trabalhos de votação paralela no 1º e no 2º Turno de Votação,
estipulando valor específico para cada operação, já a claúsula
de vigência indica o dia 15 como termo final. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/11/2020, às 14:46, 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
0811927 e o código CRC 10B470DA.

0010774-24.2019.6.02.8000 0811927v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2020.
Em acréscimo ao  Despacho GSAD 0811927,

observo que os gestores dos contratos de eleição foram
originariamente designados pela Portaria Presidência 373
(doc. 0600064 do PA 0003321-75.2019.6.02.8000), da qual
consta o nome da servidora Taciana Patrícia Alécio Silva
Rodrigues, como gesrtora da presente contratação (art. 1º,
XVII).

Dessa forma, sugiro, com a devida vênia, que o
feito seja remetido à Unidade de lotação da mencionada
servidora, para eventuais esclarecimentos sobre a alteração
da gestão mencionada no Despacho CAVE 0811742.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/11/2020, às 00:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0812529 e o código CRC AF966605.

0010774-24.2019.6.02.8000 0812529v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2020.
Senhor Secretário-SAD,
Em atenção ao Despacho GSAD 0812529, sirvo-me deste

para prestar os esclarecimentos que me foram solicitados.
Como pode ser verificado na Informação 7730 (0780787),

o processo fora encaminhado para a atual gestora do contrato ora em
epígrafe, após a decisão do Presidente desse e.Tribunal ter deferido o
meu pleito de prorrogação do trabalho remoto e indicação da
servidora MARIA DE LOURDES GOMES LEITE SOUZA como
m i n h a substituta na titularidade da gestão do contrato
epigrafado, que tem a servidora RENATA ATAÍDE como substituta,
decisão (0775184) esta constante nos autos do Procedimento SEI
0000469-44.2020.6.02.8000.

De fato, a substituição foi posterior à referia por Vossa
Senhoria no Despacho 0812529, todavia, informada a atual gestora e
a Vossa Senhoria em tempo hábil para, se necessário, a CODES/SRS
elaborar o referido ato. Todavia, não vejo isto como questão que
prejudique ou impossibilite a execução da referida gestão, haja vista
a decisão do Presidente nesse sentido, a minha impossibilidae de
estar no ambiente onde fora o serviço prestado, e o pleno exercício,
ressalte-se, com esmero, que fora desenvolvido pela atual gestora.

Isto posto, espero ter esclarecido as dúvidas existentes,
disponibilizando-me para dirimento de quaisquer outras que surjam

Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 19/11/2020, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0813233 e o código CRC EA249231.

0010774-24.2019.6.02.8000 0813233v1
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PROCESSO : 0010774-24.2019.6.02.8000
INTERESSADO : TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES
ASSUNTO : VOTAÇÃO PARALELA. FILMAGEM. CONTRATO N. 07/2020 

 

Parecer nº 2232 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, no trato do tema

noticiado pelo Senhor Secretário de Administração (0811927):
 
"Tendo em vista a questão suscitada no
Despacho CAVE 0811742, remeto os autos ao
Sr. Assessor Jurídico, para pronunciamento
quanto à possível incompatibilidade entre o
objeto contratual e a vigência estipulada
(doc. 0714014), como forma de se garantir o
resultado pretendido. 
Observa-se que a contratação prevê a
filmagem dos trabalhos de votação paralela no
1º e no 2º Turno de Votação, estipulando valor
específico para cada operação, já a claúsula de
vigência indica o dia 15 como termo final."

 
Vale dizer, o Contrato nº 07/2020 ( 0714014) foi

firmado em 04/05/2020, com vigência até o dia 15/11/2020,
com a empresa LED E CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA -ME,   CNPJ/MF  nº 16.596.034/0001-20,  tendo por
objeto a prestação de serviços de filmagem, com
monitoramento e produção de material gravado, dos
procedimentos de auditoria de verificação do funcionamento
das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a ser
realizados por ocasião das Eleições de 2020 em 1º turno
(04/10/2020) e 2º  turno (25/10/2020).   

Subsequentemente, motivada pela pandemia do
COVID-19, adveio a Emenda Constitucional nº 107, de
02/07/2020, que, dentre outras providências,  postergou a
data do primeiro turno da Eleições 2020, para 15/11/2020, e a
data do segundo turno, para 29/11/2020. Verdadeiro Fato do
Príncipe, que impunha os ajustes necessários aos intrumentos
administrativos. 

Não obstante, o contrato em foco não sofreu
modificação, não tendo a Administração providenciado a
prorrogação da vigência contratual.

 Com esses elementos informativos, tem-se que não
se trata de erro de qualquer natureza na elaboração do
contrato, passível de correção via apostilamento, posto que, à
época de sua lavratura, sua vigência adequava-se
perfeitamente ao calendário eleitoral.

Trata-se, in casu, de inobservância de providenciar
o aditamento contratual a tempo e modo.

No atual momento, não mais é possível o
aditamento para prorrogar a vigência, que se encontra
expirada. 

Há que se observar, no entanto, que o objeto do
presente contrato - prestação de serviços de filmagem
da votação paralela -   consiste na obtenção de um serviço
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específico, o que resulta no que doutrina denomina contrato
de escopo. Nesse caso, o prazo de execução só seria extinto
quando o objeto fosse definitivamente entregue à
administração. 

Nos dizeres de Marçal Justen Filho, os contratos de
escopo ou de execução instantânea “impõem a parte o dever
de realizar uma conduta específica e definida. Uma vez
cumprida a prestação, o contrato se exaure e nada mais pode
ser exigido do contratante (excluídas as hipóteses de vícios
redibitórios, evicção etc.)”. JUSTEN FILHO, Marçal.
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
13ª edição. São Paulo: Dialética, 2009, p. 695.

“Já os contratos de execução continuada impõem a
parte o dever de realizar uma conduta que renova ou se
mantém no decurso do tempo. Não há uma conduta específica
e definida cuja execução libere o devedor.” Op cit, idem.

A distinção entre as duas espécies de contrato
acarreta resultados diversos na questão da fixação do prazo
de vigência e sua prorrogação, de forma que a prorrogação de
que trata o § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93 em nada se
confunde com a prorrogação dos contratos de serviços
contínuos referidos no inciso II, do art. 57.           

Em vista dessa diferença, parte significante da
doutrina defende que os contratos de escopo extinguem-
se pela conclusão do seu objeto e não pelo mero
esgotamento do prazo, subsistindo enquanto não concluído
o objeto.

Segundo Ronny Charles, nesses casos “o prazo de
execução previsto no instrumento contratual é apenas
moratório, não representando a extinção do pacto
negocial, mas tão somente o prazo estipulado para sua
execução.” TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de
licitações públicas comentadas. 5ª edição. Salvador:
JusPODIVM, 2013, p. 504.

Ou seja, ainda que expirado o prazo de vigência
previsto no contrato, o contrato subsistiria enquanto não
concluído seu objeto, operando o prazo como limite de tempo
para entrega da obra ou do serviço sem sanções contratuais.

Helly Lopes Meirelles, por sua vez, defende
que “nestes contratos o prazo é apenas limitativo do
cronograma físico, e será prorrogado (com ou sem mora
das partes) tantas vezes quantas sejam necessárias
para a conclusão da obra independentemente de
previsão contratual”. MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e
Contrato Administrativo. 10ª edição. São Paulo: RT, 1991, p.
230.

 
Nesse mesmo sentido, manifestou-se o TCU:

 
13521 - Contratação pública
– Contrato – Escopo – Prazo certo – Prazo
de vigência – Diferença – TCU
“a implicação prática de tal diferenciação
reside no fato de
que o contrato por escopo não se
extinguiria pela simples ultrapassagem
do tempo de vigência, mas sim pela
conclusão da obra ou serviço. Assim,
mesmo que o prazo de execução dos serviços
terminasse, caso o objeto ainda não tivesse
sido finalizado totalmente, a avença ainda
restaria válida no mundo jurídico. Os prazos
estabelecidos teriam, portanto, caráter
meramente moratório, e não extintivo. A
partir do término dos prazos estabelecidos,
poderiam ser aplicadas as diversas sanções
previstas em lei ou no próprio instrumento de
ajuste, que, entretanto, não se extinguiria até
a consecução do objeto”. (TCU, Acórdão nº
2.406/2010, Plenário, Rel. Min. Marcos
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Bemquerer, DOU de 20.09.2010.)
 
13987 - Contratação pública – Contrato –
Por escopo e por prazo – Alteração do
prazo – Consequências diversas
“Nos contratos por escopo, a prorrogação do
prazo não importa na ampliação do
objeto (embora, em certos casos, possa ser
consequência dela – art. 57-§1º-IV), mas na
simples extensão do período concedido
ao contratado para a implementação do
objeto original. Já nos contratos por prazo,
prorrogar o período de vigência significa
ampliar o objeto contratual”. (SUNDFELD,
Carlos Ari. Licitação e contrato administrativo.
2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 230.)

 
Dessa forma, tendo em vista que não será mais

possível a prorrogação da vigência do contrato em epígrafe, e
considerando a imprescindibilidade do serviço, in casu, a
filmagem da votação paralela relativa ao 2º turno,  resta a
discussão acerca da forma de pagamento desta última parcela,
se vier a ser executada no âmbito desta contratação.  

Quanto a tal aspecto, é indene de dúvida que a
despesa sem cobertura contratual, em tais moldes, deverá ser
objeto de reconhecimento da obrigação de indenizar, pena de
enriquecimento indevido da Administração, sem se olvidar de
que tal procedimento ensejará  restrições contábeis, com suas
consabidas consequências.

 A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é
pacífica e remansosa acerca do tema:  

 
"Celebre termo de aditamento previamente a
expiração do prazo contratual, de modo a
evitar a execução de serviços sem cobertura
contratual, nos termos do art. 60 da Lei no
8.666/1993."
 
(Acórdão 740/2004 Plenário)

"É sabido que o contrato administrativo
é sempre bilateral e, em regra, formal. Assim
no que diz respeito à matéria aditamento
é importante que a administração publica
diligencie para que a assinatura dos termos de
aditamento sejam promovidas ate o termino da
vigência contratual, uma vez que, apos o
decurso do prazo, numa visão positivista, o
contrato considera-se extinto. Todavia, nesses
casos, o Tribunal tem relevado a referida
inconsistência, tendo em vista o interesse
publico em jogo. Não seria razoável penalizar a
sociedade em razão da inércia do agente
publico em adotar uma formalidade, ainda que
de importante valor, e sobretudo em razão de
tal providência, embora extemporânea, ter
sido implementada. Ressalte-se que a
jurisprudência desta Corte tem caminhado
nesse entendimento: Acórdãos 132/2005,
1727/2004 e 1257/2004, todos do Plenário. Por
essa razão, a proposta de encaminhamento
segue no sentido de determinar ao órgão que
proceda tempestivamente a formalização dos
aditamentos, de modo a evitar a execução de
serviços sem cobertura contratual ou a própria
extinção do contrato."
(Acórdão 1808/2008 Plenário)
 
"Realização de despesas sem cobertura
contratual
Representação formulada ao TCU noticiou

Parecer 2232 (0813275)         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 176



supostas irregularidades na contratação de
serviços para desenvolvimento dos sistemas
Siafi XXI e DocsTN. Uma delas seria a
realização de despesas sem cobertura
contratual. Ouvido em audiência, um dos
responsáveis alegou que, além da curta
vigência do contrato, “sempre teve o cuidado
de controlar os serviços contratados para que
a execução não ultrapassasse o limite
ajustado” e que “tomou as providências ao seu
alcance no sentido de alertar as autoridades
competentes do risco dos serviços virem a ser
prestados sem a devida cobertura contratual”.
A unidade técnica, ao examinar as
justificativas apresentadas, concluiu restar
evidente a ocorrência da irregularidade
(despesa sem cobertura contratual), em
afronta ao art. 62 da Lei nº 8.666/93.
Entretanto, para a unidade técnica, “pelas
alegações e documentos apresentados pelo
responsável, percebe-se que não houve má-fé
do gestor na condução do assunto, tampouco
houve negligência de sua parte, já que, além
de ter se empenhado no controle da execução
dos serviços contratados, o responsável
preveniu as autoridades competentes da
possibilidade da irregularidade vir a ser
praticada”. De sua parte, em face das análises,
o relator considerou que não restaram
comprovadas negligência ou má-fé por parte
do responsável, pois o mesmo, na espécie,
procedera com a “diligência esperada, à vista
da possibilidade de danos maiores ao interesse
público decorrentes da descontinuidade dos
serviços contratados”. Desse modo, ao acolher
as justificativas do responsável, votou por que
a irregularidade ocorrida fosse relevada, no
que contou com a anuência do Plenário." 
Acórdão nº 2673/2010-Plenário, TC-
016.620/2008-2, rel. Min. Raimundo
Carreiro, 06.10.2010.

 
Outra não é a orientação da Advocacia-Geral da

União, vazada nos seguintes termos:
 
"ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 1º DE
ABRIL DE 2009

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI
e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73,
de 10 de fevereiro de 1993, considerando o
que consta do Processo nº
00400.015975/2008-95, resolve expedir a
presente orientação normativa, de caráter
obrigatório a todos os órgãos jurídicos
enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei
Complementar nº 73, de 1993:

A DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL
DEVERÁ SER OBJETO DE
RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR NOS TERMOS DO ART. 59,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666, DE
1993, SEM PREJUÍZO DA APURAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE DE QUEM LHE DER
CAUSA."
 

Com efeito,  esse é o norte para o qual aponta a
mais abalizada doutrina, conforme se pode aferir
no substancioso estudo A vigência dos contratos de escopo,
de Flavia de Andrade Soares Rocha, publicado no site
Conteúdo Jurídico:

 
"...Em vista dessa diferenciação, parte
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significante da doutrina defende que os
contratos de escopo se extinguem pela
conclusão do seu objeto e não pelo mero
esgotamento do prazo, subsistindo enquanto
não concluído o objeto. Segundo Ronny
Charles, nesses casos “o prazo de execução
previsto no instrumento contratual é apenas
moratório, não representando a extinção do
pacto negocial, mas tão somente o prazo
estipulado para sua execução.”[3]
Ou seja, ainda que expirado o prazo de
vigência previsto no contrato, o contrato
subsistiria enquanto não concluído seu objeto,
operando o prazo como limite de tempo para
entrega da obra ou do serviço sem sanções
contratuais.
Helly Lopes Meirelles, por sua vez, defende
que “nestes contratos o prazo é apenas
limitativo do cronograma físico, e será
prorrogado (com ou sem mora das partes)
tantas vezes quantas sejam necessárias para a
conclusão da obra independentemente de
previsão contratual”[4].
O Núcleo de Assessoramento de Belo
Horizonte/MG procurou solucionar tal
controvérsia, na Nota nº AGU/CGU/NAJ/MG-
0371/2010-PPM, a partir da distinção entre o
prazo de vigência do prazo de execução:
“a) não é adequado fixar no instrumento de um
contrato de escopo um prazo de vigência
expresso em data, mas apenas um prazo de
execução, sendo que, encerrado este, restará
caracterizada a mora do contratado, salvo nas
hipóteses de prorrogação do prazo de
execução consagradas no § 1º, art. 57, da Lei
nº 8.666/93/
b) caso o instrumento de algum contrato de
escopo faça a previsão equivocada de uma
data final de vigência, o advento deste prazo
não extingue o ajuste, vez que a eficácia
contratual está vinculada ao cumprimento da
prestação acordada. Destaca-se que não é
cabível a assinatura de eventual termo aditivo
para prorrogar o prazo de vigência, pois não
há que se falar em prorrogação: na realidade o
termo final da vigência (cumprimento do
objeto contratual) ainda não foi atingido;
c) em geral o contrato de escopo possui
vigência natural até o cumprimento integral
das obrigações pelas partes, ou seja, até a
entrega do objeto contratado, recebimento do
mesmo pela Administração e pagamento.”
Contudo, como bem destaca Ronny Charles[5],
a despeito do correto raciocínio construído a
partir da Nota transcrita acima, o
entendimento do TCU ainda é no sentido de se
exigir a formalização de termo aditivo para
prorrogação dos prazos de vigência, mesmo
em se tratando de contratos de escopo:
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator,
em:
(...)
9.8.3. não celebre termo aditivo a contrato
cujo prazo de vigência tenha expirado, por
ausência de previsão legal, observando-se o
disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.” (TCU,
Acórdão nº 3863/2011 - Segunda câmara, Rel.
Min. José Jorge).
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em sessão do
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator,
em:
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(...)
9.3.2. não efetue pagamentos sem cobertura
contratual, por caracterizar contrato verbal,
expressamente vedado pelo art. 60, parágrafo
único, da Lei n. 8.666/1993;” (TCU, Acórdão
nº  738/2006 – Plenário, Rel. Min. Marcos
Bemquerer)
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em sessão do
Plenário, diante das razões expostas pelo
Relator, em:
(...)
9.3.14 celebrar o correspondente termo
aditivo previamente à expiração do prazo
contratual, de modo a evitar a execução de
serviços sem cobertura contratual, nos termos
do art. 60, da Lei nº 8.666/93;” (TCU, Acórdão
nº 740/2004 - Plenário, Rel. Min. Ubiratan
Aguiar).
No mesmo sentido, é a Orientação Normativa
AGU nº 3, com o seguinte verbete:
“Na análise dos processos relativos à
prorrogação de prazo, cumpre aos órgãos
jurídicos verificar se não há extrapolação do
atual prazo de vigência, bem como eventual
ocorrência de solução de continuidade nos
aditivos precedentes, hipóteses que
configuram a extinção do ajuste, impedindo a
sua prorrogação”.
Portanto, o entendimento que ainda
prevalece é no sentido de que o prazo de
vigência constitui formalidade essencial,
não importando se o contrato é de
escopo ou de execução continuada, de
forma que eventual continuidade da
execução do contrato depois de expirado
o prazo de vigência representa situação
equivalente a de um contrato verbal,
expressamente vedado pelo art. 60, da
Lei nº 8.666/93.
O tema também foi objeto de debate pela
Câmara Permanente de Licitações e Contratos
da Procuradoria-Geral Federal, cujas
conclusões estão no Parecer nº
13/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, cabendo
fazer o seguinte destaque:
“Assim, o procedimento legal para uma
situação em que o prazo de vigência se
avizinhe sem conclusão do objeto é a
prorrogação do contrato com base em um dos
motivos previstos no art. 57, § 1º, da Lei nº
8.666/93. Se o prazo de vigência é atingido
sem prorrogação tempestiva, impõe-se
reconhecer a extinção do contrato
administrativo, assim entendido o instrumento
formal e escrito celebrado mediante prévia
licitação. Não resta dúvida de que remanesça
uma situação fática que em termos jurídicos
poderia ser assim definida: em razão da
expiração do prazo de vigência, sobejam
obrigações com suporte, no máximo, em
contrato verbal. Como o contrato verbal é
considerado nulo pela Lei nº 8.666/93 (art. 60,
parágrafo único, acima transcrito), não se
pode admitir esteja respaldada na Lei essa
situação de transmutação do contrato formal
em verbal.”
Desse modo, muito embora no contrato de
escopo o que se tem em vista é a obtenção do
objeto concluído, ou seja, o prazo depende da
conclusão do objeto,  o entendimento do TCU,
seguido pela Advocacia-Geral da União, ainda
é no sentido de vedar a celebração de aditivo a
contrato extinto, com vigência retroativa.
Assim, expirado o prazo de vigência sem a
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conclusão do objeto, deve-se proceder à
apuração do que não foi executado, realizando
nova licitação para contratação da parte
remanescente.
Ou seja, o mais prudente é a Administração
fazer um correto planejamento, de forma a
estabelecer prazos compatíveis com a
execução do contrato e, havendo necessidade
de prorrogação, tomar todas providências
cabíveis para realizar a prorrogação dentro do
prazo de vigência.
Por fim, na eventualidade da contratada
concluir a obra ou o serviço depois de expirado
o prazo de vigência, sem que tenha havido
prorrogação do contrato, as despesas deverão
ser objeto de reconhecimento de dívida, sob
pena de enriquecimento ilícito da
Administração Pública. Nesse caso, incide a
ON/AGU nº 04/2009:
“A despesa sem cobertura contratual deverá
ser objeto de reconhecimento da obrigação de
indenizar nos termos do art. 59, parágrafo
único, da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo
da apuração da responsabilidade de quem lhe
der causa.”
Mais uma vez, cumpre transcrever orientação
contida no Parecer nº
13/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU:
“Quando a Procuradoria deparar-se com
essa situação, por mais que se tenha
revelado eventualmente a mais adequada
à preservação da finalidade do contrato
(o recebimento do objeto), deverá
recomendar a apuração de
responsabilidade de quem continuou a
executar contrato de que tinha ciência
não mais ser vigente. Essa apuração de
responsabilidade, vale lembrar, não
implica necessária aplicação de
penalidade, devendo ser consideradas as
circunstâncias do caso concreto para
avaliar a punibilidade ou não da
conduta.”
CONCLUSÃO
Diante da análise aqui realizada, conclui-se
que o entendimento que ainda prevalece no
âmbito do Tribunal de Contas da União,
seguido pela Advocacia-Geral da União, é no
sentido de vedar a celebração de aditivo a
contrato extinto, com vigência retroativa, de
forma que eventual continuidade da execução
do contrato depois de expirado o prazo de
vigência, mesmo nos contratos de escopo,
representa situação equivalente a de um
contrato verbal, expressamente vedado pelo
art. 60, da Lei nº 8.666/93.
Portanto, cabe à Administração fazer um
correto planejamento da obra ou serviço que
pretende realizar, estabelecendo prazos
compatíveis com a execução do contrato e, no
caso de necessidade de prorrogação, tomar
todas providências cabíveis para realizar a
prorrogação dentro do prazo de vigência.
Finalmente, as despesas decorrentes da
conclusão da obra ou do serviço depois
de expirado o prazo de vigência, sem que
tenha havido prorrogação do contrato,
deverão ser objeto de reconhecimento de
divida, sob pena de enriquecimento
ilícito da Administração Pública, nos
termos da ON/AGU nº 04/2009."
(Grifos não constam do original)

  
Diante de tema consolidado, inclusive neste

Parecer 2232 (0813275)         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 180



Regional, esta AJ-DG recomenda seja seguida a orientação da
AGU nº 04, de 01/02/2009, acima transcrita, para o caso de
haver execução de serviço após o prazo de vigência.

Por fim, observa-se que a segunda etapa dos
serviços (filmagem da votação paralela no 2º turno) ainda não
ocorreu. Neste caso, há a alternativa, a critério da
Administração,  de se contratar tal serviço separadamente,
com o mesmo fundamento legal.

Assim, remetem-se também os autos à SAD, para
ciência e providências.   

 
À consideração superior.
 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 21/11/2020, 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
0813275 e o código CRC 15094432.

0010774-24.2019.6.02.8000 0813275v24
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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 novembro de 2020.
Tendo em vista a análise do Sr. Assessor Jurídico,

expressa no Parecer 2232 (doc. 0813275), que entende não
mais subsistir a contratação, não obstante tratar-se de
contrato de escopo e devendo ser considerado o fato de que
as eleições foram postergadas por força de emenda
constitucional, remeto os autos à SEIC para, valendo-se do TR
original, promover nova cotação, no sentido de se viabilizar
nova contratação, repita-se, nos moldes assinalados pelo Sr.
Asseor Jurídico.

Em paralelo, remeto os autos à Gestora de que trata
a decisão proferida no Despacho GPRES 0775184, que
acolheu o Pedido de evento 0775078, a seguir transcrito:

Senhor Presidente,
Apraz-me cumprimentá-lo e, em seguida,
informar que, em virtude da prorrogação de
meu trabalho remoto, por Decisão proferida
por Vossa Excelência nos autos do
Procedimento SEI 0002233-
65.2020.6.02.8000, mais precisamente na
Decisão 2278, evento 0770024, não
deverei/poderei estar presente no
desenvolvimento dos trabalhos da Comissão de
Auditoria do Funcionamento das Urnas
Eletrônicas (votação paralela).
Por essa razão, considerando que a Comissão
deve ser composta por no mínimo 06 (seis)
membros e a execução dos serviços de
auditoria somente se faz possível por meio
presencial, indico a servidora MARIA DE
LOURDES GOMES LEITE, lotada no
Gabinete da Secretaria Judiciária, para me
substituir na referida comissão nos pleitos
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eleitorais no ano vigente.
Outrossim, certifico que já contactei a referida
servidora sobre sua concordância com a citada
substitução, sendo informado, inclusive, sua
substituição na titularidade da gestão do
contrato de filmagem a ser executada na
Auditoria do funcionamento das Urnas, haja
vista a necessidade de estar presente no dia
da realização da Auditoria para atestar o
desempenho da empresa contratada.
Isto posto, requeiro a Vossa Excelência a
concordância e designação da substituição
desta subscritora pela servidora ora indicada.
Respeitosamente,
 

Também remeto o feito à Unidade de lotação da
servidora servidora Renta Ataíde, de acordo com os registros
do Despacho GSGP 0813233, conforme segue:

Como pode ser verificado na Informação 7730
(0780787), o processo fora encaminhado para
a atual gestora do contrato ora em epígrafe,
após a decisão do Presidente desse e.Tribunal
ter deferido o meu pleito de prorrogação do
trabalho remoto e indicação da
servidora MARIA DE LOURDES GOMES
LEITE SOUZA como minha substituta na
titularidade da gestão do contrato
epigrafado, que tem a servidora RENATA
ATAÍDE como substituta, decisão (0775184)
esta constante nos autos do Procedimento
SEI 0000469-44.2020.6.02.8000.

 O motivo da remessa em paralelo às unidades
acima é manter as gestoras cientes das providências adotadas,
inclusive prestar os devidos esclarecimentos à Contratada
acreca do procedimento de renovação contratual em curso.

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/11/2020, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0813645 e o código CRC B423D55A.

0010774-24.2019.6.02.8000 0813645v1
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E-mail - 0813649

Data de Envio: 
  21/11/2020 12:03:22

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

Para:
    ancoravideo@gmail.com

Assunto: 
  URGENTE - NOVA PROPOSTA - FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 2 TURNO

Mensagem: 
  Prezados,

Para que possamos dar andamento a contratação do serviços orçados por vossa senhoria e FAZERMOS
NOVA instrução, necessitamos URGENTE do envio de uma nova proposta apenas para o segundo turno,
mantendo as mesma condições já acordadas, considerando que por erro de datas, precisaremos instruir
uma nova contratação apenas para o segundo turno.
Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

email: 
antoniomatias1977@hotmail.com

seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
( Móvel e WhatsApp) 99133-8744

Anexos:
    Proposta_0689623_Orcamento_Led_e_Cia_TRE_AL_SECAO_DE_COMPRAS.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 9536 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/GSJ

Tendo em vista o despacho da Secretaria de Administração,
encaminhe-se à gestora do contrato lotada na SPFP.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO NETO GÊDA, Oficial de Gabinete,
em 21/11/2020, às 15:23, 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
0813655 e o código CRC D2C2159B.

0010774-24.2019.6.02.8000 0813655v2
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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 novembro de 2020.
 
Ciente do Despacho GSAD 0813645.
 

Documento assinado eletronicamente por RENATA FIGUEIREDO ATAIDE, Membro da
Comissão, em 21/11/2020, às 16:26, 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
0813695 e o código CRC E830C7C6.

0010774-24.2019.6.02.8000 0813695v1
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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 novembro de 2020.
À Secretaria de Administração para as providências

de sua competência, nos termos do Parecer 2232 (0813275),
da Assessoria Jurídica desta Diretoria Geral.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/11/2020, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0813761 e o código CRC 421BFBB3.

0010774-24.2019.6.02.8000 0813761v1

Despacho GDG 0813761         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 188



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2020.
Retornem os autos à SEIC, na forma do Despacho

GSAD 0813645.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2020, às 01:05, 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
0813772 e o código CRC DFEA1404.

0010774-24.2019.6.02.8000 0813772v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2020.
Tomo ciência ao contido no Despacho

0813645 ao tempo que informo que esta servidora foi
designada em Portaria 475/2020 constante do
processo 0011823-66.2020.6.02.8000, evento 0812307, para
nos dias 23 e 24/11/2020 prestar serviços na preparação das
Urnas no Fórum Eleitoral de Maceió.

 
Respeitosamente,

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Técnico Judiciário, em 22/11/2020, às 20:23, 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
0813947 e o código CRC D2D9384A.

0010774-24.2019.6.02.8000 0813947v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2020.
Retornem os autos à SEIC, na forma do Despacho

GSAD 0813645.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2020, às 21:01, 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
0813952 e o código CRC DAA1BA27.

0010774-24.2019.6.02.8000 0813952v1
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Rua Trabalhador Ailton Marques, n° 60 - Luzia

Tel. (79) 3217-0505/ 9961-5373/ 881

CNPJ: 16.596.034/0001-20

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Locadora: CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Endereço: Rua Ailton Marques, 60, Luzia/ Aracaju – SE.
CEP: 49.045-090 Cidade Aracaju Tel. 3217-0505

CNPJ 16.596.034/0001-20 INSC. MUN 920170 Contato Nilson: 
9961-5373

Locatário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Endereço do 
evento:

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP: 57.051-090 Cidade Maceió - AL Tel. (82)  2122-
7711 / 
2122-7712

CNPJ 06.015.041/000
1-38

Evento: DATA HORA
Responsável
Local de entrega LED E CIA Tel.Res

p.
Nilson

EQUIPAMENTOS Valores referentes a equipamentos

Contratação de serviços Filmagem, com 
monitoramento e produção do material 
gravado para as Eleições de 2018 em 
primeiro e segundo Turno se houver.
Serão dispostas no mínimo: duas câmeras 
para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os 
planos de gravação do esboço mínimo, bem 
como uma outra câmera independente, 
posicionada de modo a abranger todo 
ambiente da votação paralela, totalizando-se 
07
(sete) câmeras;
2.2.2. Captação de áudio por meio de 
microfones, sendo um microfone para cada 
câmera focada no terminal do eleitor das 
urnas eletrônicas;
2.2.3. Gravação de áudio e vídeo para cada 
câmera, em 03 (três) vias independentes e 
simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de
backup
no formato DVD ou superior, com 
possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos 
trabalhos;

07 Câmeras R$5.500,00
Captura e gravação de áudio 
R$1.750,00
Operador R$300,00
Hospedagem R$200,00

Totalizando =

R$7.550,00 2° turno
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2.2.4. Monitoramento simultâneo de todas as 
câmeras em monitor de, no mínimo, 29” (vinte
e nove polegadas), com recurso de PIP 
(Picture in picture) ou com uso de 
multiplexador ou equivalente;
2.2.5. O período de gravação deverá ser o da 
duração do processo de votação paralela, de 
7 as 17 horas no dia das Eleições 2020, sem 
interrupções nem omissão de qualquer 
momento da votação paralela.

VALOR TOTAL R$ 7.550.00
(Sete mil quinhentos e cinquenta reais)

Obs: 

Validade da proposta: 30 dias.

_________________________________                   _______________________________

                         Ass. LED &CIA                                                            Ass. Contratante.

Aracaju 23 de Novembro de 2020

Proposta LED & CIA - SEGUNDO TURNO (0814615)         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 193



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 16.596.034/0001-20

Razão Social: LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia: LED E CIA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/01/2021

FGTS 25/11/2020

Trabalhista Validade: 12/12/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/06/2018 (*)

Receita Municipal Validade: 16/06/2018 (*)

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 23/11/2020 16:47 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Certidão SICAF/CADIN/TCU CONSOLIDADA (0814647)         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 194



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 06 de Outubro de 2020
Nº. 202000296624

16.596.034/0001-20

Contribuinte:LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

Em  cumprimento  à  solicitação  do  requerente  com  as  características  acima,  e  ressalvado  o
direito  da  Fazenda  Pública  Municipal  pesquisar,  inscrever  e  cobrar,  a  qualquer  tempo,  as
dívidas  que  venham  a  ser  apuradas,  CERTIFICAMOS  para  fins  de  direito  que,  mandando
rever  os  registros  tributários,  não  constatamos  a  existência  de  débitos  em  nome  do
contribuinte  em  apreço.
Esta certidão será válida até 04/01/2021

IC.0082.0030.DA.046CCódigo de Autenticidade:
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

CNPJ:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço:https://fazenda.aracaju.se.gov.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 23/11/2020 17:47:43 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ: 16.596.034/0001-20 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Certidão SICAF/CADIN/TCU CONSOLIDADA (0814647)         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 197



02509594451Usuário:

23/11/2020 16:48:32Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Adimplente16596034

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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23/11/2020 : SEFAZ : Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe

https://security.sefaz.se.gov.br/portal/print.jsp?AppName=SIC&TransId=T24070&Option=process&token=mW8BmURC73gxzLBSw6B2RACC 1/1

 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 502058/2020

Identificação do Contribuinte:16.596.034/0001-20
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica
16.596.034/0001-20 referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda
Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento
16.596.034/0001-20 não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da
data da emissão.

Certidão emitida em 23/11/2020 16:56:53, válida até 23/12/2020 e deve ser conferida na Internet no
endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 23 de Novembro de 2020

Autenticação:20201123OULE8K

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 
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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 novembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho, evento 0813645, onde

fora remetido os autos à SEIC para, valendo-se do TR original,
promover nova cotação, no sentido de se viabilizar nova contratação,
repita-se, nos moldes assinalados pelo Sr. Assessor Jurídico, uma vez
que entende não mais subsistir a contratação, não obstante tratar-
se de contrato de escopo e devendo ser considerado o fato de que as
eleições foram postergadas por força de emenda constitucional.

 
Resta demonstrado em nosso despacho SEIC,

evento 0689625, e considerando ainda que os autos foram recebidos
com o prazo exaurido para vias comuns de instrução, considerando o
pleito no próximo domingo, entendemos provada a melhor proposta
da empresa LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ: 16.596.034/0001-20, onde manteve o mesmo valor anterior
para o segundo turno, ou seja R$7.550,00 (sete mil quinhentos e
cinquenta reais), vide proposta evento 0814615.

 
A empresa LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

LTDA, CNPJ: 16.596.034/0001-20 apresenta regularidade fiscal,
tributária, trabalhista e junto ao FGTS etc, não apresentando registro
no CADIN, TCU, CNJ e Portal da Transparência evento 0814647 e a
necessária Declaração de Inexistência de Nepotismo 0814648.

 
Baseado nos valores cotados este ano e nos valores de

dois anos atrás, sugerimos que a contratação seja feita novamente
com a empresa LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ: 16.596.034/0001-20, pelo valor de R$7.550,00 (sete mil
quinhentos e cinquenta reais) , por dispensa de licitação, na forma do
Art. 24, II da Lei nº 8.666/93, observadas outras eventuais
contratações da mesma natureza no presente exercício.
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Á Deliberação.
 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 23/11/2020, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0814649 e o código CRC 52FF2514.

0010774-24.2019.6.02.8000 0814649v1
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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 novembro de 2020.
À SLC, para, considerando as informações

prestadas no Despacho SEIC (doc. 0814649), se promova
a elaboração da minuta de contrato, e, posterior envio para
análise da AJ-DG.

Vale ressaltar, que a referida contratação já
encontra-se com a respectiva reserva de crédito efetuada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/11/2020, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0815650 e o código CRC E4095A40.

0010774-24.2019.6.02.8000 0815650v1
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

CONTRATO Nº XX/2020 
Processo SEI nº 0010774-24.2019.6.02.8000 

 
Minuta 

 
Contratação de prestação de serviços de filmagem, 
monitoramento e produção de material gravado para as 
Eleições de 2020 celebrado com a empresa LED E CIA 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME.  

 
   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 no 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu 
presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa LED E CIA LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA -ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no 16.596.034/0001-20, situada na Rua 
Ailton Marques, nº 60, Luzia, Aracaju,  Sergipe, CEP 49.045-090,  telefone (79) 3217-0505/ 
(79) 99961-5373, e-mail: ancoravideo@gmail.com, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por Luiza Fernanda da Silva Lima, portador da 
Carteira de Identidade nº 33552576 SSP/SE, inscrito no CPF sob o nº 049.581.695-71, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, com fulcro no Artigo 24, 
inciso II, da  Lei Federal no 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 
 
 Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal no 8.666/93, ficando os 
contratantes inteiramente sujeitos às regras de tal diploma normativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito 
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei nº 
8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, 
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 17.787/2017, disponível no 
site www.tre-al.jus.br.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO. 
 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço de filmagem, com 
monitoramento e produção de material gravado, dos procedimentos de auditoria de 
verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a ser 
realizados por ocasião do 2º Turno das Eleições de 2020, de acordo com as especificações 
consignadas neste Contrato e seus anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 

Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade com os 
mandamentos e especificações deste contrato e de seus ANEXOS e com os termos da 
proposta de preços da Contratada, os quais integram este instrumento independentemente 
de transcrição. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada  
 

os valores especificados na proposta da CONTRATADA, evento SEI nº 0814615, que passa a 
fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando os preços acima mencionados, o valor total deste 
Contrato perfaz a importância de R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos; 
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais; custos operacionais em geral. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO. 
 
  O pagamento será creditado em conta-corrente da contratada, em até 10 (dez) dias, 
após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada pela gestão contratual. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDA -   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota 
fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não 
incidam as retenções de que trata o item anterior. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até 
a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA  – DO CRÉDITO. 
 
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2020, 
consignados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864 
(Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa  
 
Jurídica); compromissadas pela Nota de Empenho n° 2020NE000xxx, de xx de xxx de 2020, 
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no valor correspondente à R$ xxx. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
 

A CONTRATADA, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de 
penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) Advertência,  em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta; 
b) multa de 1% (um por cento), por hora de atraso, sobre o valor total do contrato, 

em caso de atraso injustificável na apresentação dos equipamentos, no dia 
anterior ao pleito, e início das filmagens, no dia do pleito;  

c)  multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso, sobre o valor integral do contrato, 
incidente até o quinto dia de atraso, em caso de atraso injustificável na entrega 
dos DVDs ou mídias superiores editadas; 

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em virtude de 
inexecução total; 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará 
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência poderá ser aplicada ao contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  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 QUINTO – A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por  
 
cento) ao mês. 
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PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em horas ou em dias corridos, 
conforme o caso. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.  
 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE - 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 OITAVA  – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
 São obrigações do Contratante:  

 
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
 
b) Comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 
 
c) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
 
d) Efetuar o pagamento na forma prevista neste contrato; 
 
e) Permitir o acesso dos empregados da contratada ao local definido para a execução 
dos serviços objeto deste contrato; 
 
f) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 
desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia; e 

 
g) Tornar disponível as instalações e os equipamentos necessários à prestação dos 
serviços, quando for o caso. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São Obrigações da Contratada: 
 

a) Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material  
 
gravado, entre outras providências necessárias; 
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b) Comparecer, em dia único, no final de semana imediatamente anterior ao 
segundo turno,  acompanhado da comissão de votação paralela, no local onde 
será realizada a auditoria, com o equipamento de filmagem e monitoração, 
sendo facultado à Contratada a alocação dos equipamentos de gravação e de 
backup, para a realização de ensaio operacional com o uso de urnas 
eletrônicas  não  envolvidas no processo eleitoral para ajustes de 
procedimentos e testes de posicionamento de câmeras e de agentes que 
atuarão na atividade. A comissão de Auditoria de funcionamento das urnas 
eletrônicas pode deliberar de forma a entender dispensável a simulação 
tratada neste item, caso entenda que a contratada tem conhecimento 
suficiente e prática do procedimento a ser executado, ou por dificuldade de 
logística provocado pela própria contratante;  
 
c) Entregar na sede deste Tribunal, no prazo de 72 (setenta e duas) horas do 
encerramento da votação, 02 (duas) cópias de todo o conteúdo filmado pelo conjunto 
de câmeras, em formato DVD, acondicionadas em caixa plástica rígida, devidamente 
identificadas; 
 
d) Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 2 (Da Execução) do 
Projeto Básico , com etiquetas ou equivalentes em tipo uniforme de letras e números 
e contemplando minimamente os seguintes dados: Identificação do Processo (Eleições 
ANO, Turno); Identificação da Câmera, Data do evento, Foco de Gravação (Urna, 
Plano, Microterminal, Outro: descrever), Município (Código a ser informado pela 
Comissão de Votação Paralela), Zona/Seção (a serem informados pela Comissão), 
hora de início de gravação, relativa à mídia, hora de encerramento da gravação, 
relativa à mídia; 
 
e) Fornecer todo o material a ser utilizado nos trabalhos de filmagem, monitoramento 
e produção, tais como: câmeras filmadoras, fitas, microfones, televisores, pedestais, 
cabos, no- breaks, etc.; 
 
f) Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 9 horas do dia 
anterior à realização do 2º Turnos das eleições, instalar no local de realização da 
auditoria e efetuar testes completos, conforme orientação do TRE-AL; 
 
g) Fornecer equipamentos que garantam a continuidade da filmagem e o 
funcionamento dos equipamentos utilizados na auditoria (seis urnas eletrônicas, um 
microcomputador e uma impressora laser), mesmo com falta de energia elétrica, tais 
como: gerador, no-break, baterias, etc.;  
 
h) Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário; 
 
i) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18-10 e 06-12-2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça; 
 
j) Não ceder ou transferir a qualquer título, no todo ou em parte, a execução dos 
serviços objeto deste contrato, sem prévia e expressa anuência do contratante; 
 
k) Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos 
previdenciários, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais; 
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l) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados; 
 
m) Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de outros 
itens que se julgue necessários, contemplar os seguintes itens: 
 

 
m.1) Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função, 
bem assim se próprios ou locados; 
 
m.2) Descritivo da quantidade de pessoal envolvido, sua função, informando se de 
quadro próprio ou não; 
 
m.3) Fornecer croqui mínimo da disposição dos equipamentos, focos de filmagem, 
posição dos empregados envolvidos;  
 
m.4) Descritivo mínimo das contingências para os seguintes eventos: 
 

m.4.1) Interrupção do fornecimento normal de energia elétrica; 
 
m.4.2)  Falha do equipamento principal de gravação; 
 
m.4.3)  Falha de uma das câmeras; 
 
m.4.4) Troca de mídia de gravação, se necessário, como será garantida a 
não perda temporal de gravação, ou, em havendo tal hipótese, de que 
margem de tempo. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Compete à contratada obedecer ao seguinte na execução do serviço 
contratado: 

  

a) O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais 
como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da 
Votação; 

 
b) Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com 
espaço mínimo suficiente à instalação de 03 (três) Seções eleitorais, atendendo à 
metragem entre 64m² (sessenta e quatro metros quadrados) e máximo de 200m² 
(duzentos metros quadrados) de área, devendo-se observar às seguintes 
especificações: 
 

b.1) Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03 
(três) urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço 
mínimo, bem como uma outra câmera independente, posicionada de  
modo a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 07 
(sete) câmeras; 
 
b.2) Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone 
para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas; 
 
b.3) Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias 
independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de  
 
backup no formato DVD ou superior, com possibilidade de 
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recuperação dos dados imediatamente após o final dos trabalhos; 
 
b.4) Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no 
mínimo, 29” (vinte e nove polegadas), com recurso de PIP (Picture in 
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente; 
 
 
b.5) O período de gravação deverá ser o da duração do processo de 
votação paralela, de 7 às 17 horas no dia das Eleições 2020, sem 
interrupções nem omissão de qualquer momento da votação paralela, 
Ressalta-se que  o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o 
ambiente deve está totalmente pronto no mínimo com 15 minutos de 
antecedência desse horário; 
 
b.6) O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos 
equipamentos de gravação deverá permitir a captação das imagens e 
dos sons sem qualquer obstáculo; 

   
PARÁGRAFO SEGUNDO - Considerando as obrigações gerais, deverá ser observado pela 

CONTRATADA:  
 

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços; 

 
b) É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total ou parcial dos 
serviços objeto deste Contrato, sem prévia e expressa anuência do contratante; 
 
c) 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; 
 
d) É expressamente proibida, a partir da data de 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; e 
 
e) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou 
não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo 
se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 
 
  
O prazo de vigência deste contrato será contado da data de sua assinatura, com eficácia 
legal após a publicação de seu extrato, findando em 31 de dezembro de 2020, ou antes, se 
ocorrer a solução de todas as prestações contratuais.  

 
 
 
CLÁUSULA ONZE – DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL  
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            A satisfatória prestação dos serviços será acompanhada e atestada pelo Presidente 
da Comissão de Auditoria das Urnas Eletrônicas, a ser instituída pelo TRE-AL.  
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 

 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78 
da Lei no 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES. 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei no 8.666/93. 
 
CLÁUSULA CATORZE  - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA. 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do Desembargador 
Presidente desta Corte, evento SEI nº xxxx e às estipulações da proposta de preços da 
Contratada, evento SEI nº 0814615. 

 
CLÁUSULA QUINZE- DA PUBLICAÇÃO. 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO. 
 

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Maceió, Seção Judiciária de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

   

  E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 

 
Maceió/AL, xx de xxx de 2020. 

 
  Pelo TRE/AL  
                             Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
                                                      Presidente do TRE/AL 
 
 
 Pela Empresa 
                                             Luiza Fernanda da Silva Lima 
                                      Representante  
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. Objeto SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – 
Contratação de serviços Filmagem, com 
monitoramento e produção do material 
gravado para o 2º Turno das Eleições de 
2020. 

2. Quantidade Adequada e em conformidade com o 
item II do Projeto básico anexo. 

3. Especificação do Objeto Detalhado no Projeto Básico anexo. 

4. Valor Estimado da Aquisição 
 

(Pesquisa a cargo da COMAP) 

Item 01  

 
Valor Global 

  
R$ 7.550,00 

5. Justificativa Atender aos ditames legais, bem como 
necessidades de logística relativas à 
filmagem dos eventos de votação 
paralela para as eleições de 2020. 

6. Prazo de Entrega  

7. Adjudicação (Por item ou Por lote) 

8. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN) 

9. Local de Entrega (A ser definido – pós avaliação 
imobiliária pelo setor competente). 

10. Unidade Fiscalizadora Comissão responsável pela condução 
dos procedimentos de votação 
paralela. 

 
 

Maceió – AL, 16 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 

Taciana Patrícia Alécio Silva 
Rodrigues 

Gestora do contrato
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Projeto Básico 
 
                                        Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas  

 

I – OBJETO: 
 

1.1. Filmagem, com monitoramento e produção do material gravado, 
dos procedimentos da auditoria de verificação do funcionamento das urnas 
eletrônicas, mediante votação paralela, a serem realizados por ocasião das 
Eleições de 2020. 

 

II - EXECUÇÃO: 
 

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação 
paralela, tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e 
Encerramento da Votação. 

 

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um 
ambiente com espaço mínimo suficiente à instalação de 03 (três) Seções 
eleitorais, atendendo à metragem entre 64m² (sessenta e quatro metros 
quadrados) e máximo de 200m² (duzentos metros quadrado) de área, devendo-se 
observar às seguintes especificações:  

 

2.2.1. Serão dispostas no mínimo: duas câmeras para cada uma das 03 
(três) urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço 
mínimo, bem como uma outra câmera independente, posicionada de modo 
a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 07 (sete) 
câmeras;  

2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone 
para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas; 

2.2.3. 03 (três) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, 
a fim de garantir a boa captação do áudio em caso de ambientes 
externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto;  

2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias 
independentes e simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de backup 
no formato DVD ou superior, com possibilidade de recuperação dos 
dados imediatamente após o final dos trabalhos; 

2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no 
mínimo, 29” (vinte e nove polegadas), com recurso de PIP (Picture in 
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente; 

2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de 
votação paralela, de 7 às 17 horas no dia das Eleições 2020, sem 
interrupções nem omissão de qualquer momento da votação paralela,          
Ressalta-se que  o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o 
ambiente deve está totalmente pronto no mínimo com 15 minutos de 
antecedência desse horário; 

2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos 
equipamentos de gravação deverá permitir a captação das imagens e 
dos sons sem qualquer obstáculo; 
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III - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

3.1. Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do 
material gravado, entre outras providências necessárias; 

3.2. Comparecer, em dia único, no final de semana imediatamente 
anterior ao segundo turno das eleições, acompanhado da comissão de votação 
paralela, no local onde será realizada a auditoria, com o equipamento de 
filmagem e monitoração, sendo facultado à Contratada a alocação dos 
equipamentos de gravação e de backup, para a realização de ensaio operacional 
com o uso de urnas eletrônicas não envolvidas no processo eleitoral para ajustes 
de procedimentos e testes de posicionamento de câmeras e de agentes que 
atuarão na atividade. A comissão de Auditoria de funcionamento das urnas 
eletrônicas pode deliberar de forma a entender dispensável a simulação tratada 
neste item, caso entenda que a contratada tem conhecimento suficiente e prática 
do procedimento a ser executado, ou por dificuldade de logística provocado pela 
própria contratante;  

3.3. Entregar na sede deste Tribunal, no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas do encerramento da votação, 02 (duas) cópias de todo o conteúdo 
filmado pelo conjunto de câmeras, em formato DVD, acondicionadas em caixa 
plástica rígida, devidamente identificadas; 

3.4. Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 2 
da Execução, com etiquetas ou equivalentes em tipo uniforme de letras e 
números e contemplando minimamente os seguintes dados: 

3.4.1. Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno); 

3.4.2. Identificação da Câmera; 

3.4.3. Data do evento; 

3.4.4. Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: 
descrever); 

3.4.5. Município (Código a ser informado pela Comissão de 
Votação Paralela); 

3.4.6. Zona/Seção (a serem informados pela Comissão); 

3.4.7. Hora de início de gravação, relativa à mídia, hora de 
encerramento da gravação, relativa à mídia; 

3.5. Fornecer todo o material a ser utilizado nos trabalhos de 
filmagem, monitoramento e produção, tais como: câmeras filmadoras, fitas, 
microfones, televisores, pedestais, cabos, no- breaks, etc; 

3.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal,
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às 9 horas do dia anterior à realização do Segundo  Turno das eleições, instalar no 
local de realização da auditoria e efetuar testes completos, conforme orientação 
do TRE-AL; 

 

3.7. Fornecer equipamentos que garantam a continuidade da 

filmagem e o funcionamento dos equipamentos utilizados na auditoria (seis1 
urnas eletrônicas, um microcomputador e uma impressora laser), mesmo com 
falta de energia elétrica, tais como: gerador, no-break, baterias, etc. 

3.8. Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário; 

3.9. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de 
serviços de que atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18- 10 
e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça. 

3.10. Não ceder ou transferir a qualquer título, no todo ou em parte, a 
execução dos serviços objeto deste contrato, sem prévia  e  expressa anuência 
do contratante. 

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

3.12. Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e 
identificados. 

3.13. Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem 
prejuízo de outros itens que se julgue necessários, contemplar os seguintes 
itens: 

3.13.1. Descritivo dos equipamentos empregados, sua 
quantidade e sua função, bem assim se próprios ou locados; 

3.13.2. Descritivo da quantidade de pessoal envolvido, sua 
função, informando se de quadro próprio ou não; 

3.13.3. Fornecer croqui mínimo da disposição dos 
equipamentos, focos de filmagem, posição dos empregados 
envolvidos; 

3.13.4. Descritivo mínimo das contingências para os seguintes 
eventos: 

3.13.4.1. Interrupção do fornecimento normal de 
energia elétrica; 

3.13.4.2. Falha do equipamento principal de gravação; 

3.13.4.3. Falha de uma das câmeras; 

3.13.4.4. Troca de mídia de gravação, se necessário, 
_________________________________________________________________________________________ 
1 Aqui considerada a hipótese de troca de urnas por urnas de contingência, 
onde haverá necessidade de garantir o equipamento a ser substituído e o 
substituto. 
2 É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de 
prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que 
sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e 
de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal 
contratante, devendo tal condição constar expressamente dos editais de 
licitação.
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como será garantida a não perda temporal de 
gravação, ou, em havendo tal hipótese, de que 
margem de tempo. 

IV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

4.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 
pequena monta; 

4.2. Multa de 1% (um por cento), por hora de atraso, sobre o valor total 
do contrato, em caso de atraso injustificável na apresentação dos equipamentos, 
no dia anterior ao referendo, e início das filmagens, no dia do pleito; 

4.3. Multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso, sobre o valor total 
do contrato, incidente até o quinto dia de atraso, em caso de atraso injustificável 
na entrega dos DVDs ou mídias superiores editadas; 

4.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em 
virtude de inexecução total. 

 

V – FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: 
 

5.1. A satisfatória prestação dos serviços será acompanhada e 
atestada pelo Presidente da Comissão de Votação Paralela, a ser instituída pelo 
TRE-AL. 

 

VI – PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 
 

6.1. A vigência do presente contrato tem início na data da assinatura e 
término no dia 31 de dezembro  de 2020. 

 
 
 
 

 
Taciana Patrícia Alécio Silva 

Rodrigues 
Gestora do contrato 
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DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2020.
À AJ-DG,
Para análise de minuta de contrato.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 25/11/2020, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0816029 e o código CRC 043AD44B.

0010774-24.2019.6.02.8000 0816029v1
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PROCESSO : 0010774-24.2019.6.02.8000
INTERESSADO : TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES
ASSUNTO : ELEIÇÕES 2020. SERVIÇO DE FILMAGEM. - CONTRATAÇÃO DIRETA Art. 24, II

 

Parecer nº 2262 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
De volta a esta AJ-DG os presentes os autos,

versando sobre a  contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de filmagem, com monitoramento e
produção de material gravado, dos procedimentos de auditoria
de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas,
mediante votação paralela, a ser realizados por ocasião das
Eleições de 2020, em 1º e 2º turno,  conforme as
especificações técnicas constantes do Termo de Referência
(0637276).

Na primeira passagem, esta AJ-DG, por meio do
Parecer nº 766 (0689720), opinou pela "possibilidade da
contratação da empresa LED E CIA LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 16.596.034/0001-20, ao custo
de R$ 7.550,00 (sete mil e quinhentos e cinquenta reais) por
turno das Eleições 2020, perfazendo o montante total de R$
15.100,00 (quinze mil e cem reais) para os dois turnos,  para
serviço de filmagem, com monitoramento e produção de
material gravado, dos procedimentos de auditoria de
verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, mediante
votação paralela, em ambos os turnos das Eleições 2020, se
houver o segundo, conforme as especificações técnicas
constantes do Termo de Referência (0637276), tudo nos
termos do art. 24, II da Lei nº 8.666/93, consoante
proposta  0689623."

Outrossim,  aprovou a minuta contratual acostada
no evento 0689490.

Na segunda passagem, esta Unidade, por meio do
Parecer nº 2.232 (0813275), deparou-se com a situação
relatada "Vale dizer, o Contrato nº 07/2020 ( 0714014) foi
firmado em 04/05/2020, com vigência até o dia 15/11/2020,
com a empresa LED E CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA -ME,   CNPJ/MF  nº 16.596.034/0001-20,  tendo por
objeto a prestação de serviços de filmagem, com
monitoramento e produção de material gravado, dos
procedimentos de auditoria de verificação do funcionamento
das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a ser
realizados por ocasião das Eleições de 2020 em 1º turno
(04/10/2020) e 2º  turno (25/10/2020).   Subsequentemente,
motivada pela pandemia do COVID-19, adveio a Emenda
Constitucional nº 107, de 02/07/2020, que, dentre outras
providências,  postergou a data do primeiro turno da Eleições
2020, para 15/11/2020, e a data do segundo turno, para
29/11/2020. Verdadeiro Fato do Príncipe, que impunha os
ajustes necessários aos intrumentos administrativos. Não
obstante, o contrato em foco não sofreu modificação, não
tendo a Administração providenciado a prorrogação da
vigência contratual. Com esses elementos informativos, tem-
se que não se trata de erro de qualquer natureza na
elaboração do contrato, passível de correção via
apostilamento, posto que, à época de sua lavratura, sua
vigência adequava-se perfeitamente ao calendário
eleitoral. Trata-se, in casu, de inobservância de providenciar o
aditamento contratual a tempo e modo. No atual momento,
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não mais é possível o aditamento para prorrogar a vigência,
que se encontra expirada." 

Em conclusão, esta Assessoria Jurídica,
recomendou: 

"Diante de tema consolidado, inclusive neste
Regional, esta AJ-DG recomenda seja seguida a
orientação da AGU nº 04, de 01/02/2009,
acima transcrita, para o caso de haver
execução de serviço após o prazo de vigência.
Por fim, observa-se que a segunda etapa dos
serviços (filmagem da votação paralela no 2º
turno) ainda não ocorreu. Neste caso, há a
alternativa, a critério da Administração,  de se
contratar tal serviço separadamente, com o
mesmo fundamento legal.
Assim, remetem-se também os autos à SAD,
para ciência e providências."   
 

 Desta feita, os autos retornam, com a instrução
finalizada, após o encaminhamento da SAD (0813645):  

"Tendo em vista a análise do Sr. Assessor
Jurídico, expressa no Parecer 2232
(doc. 0813275), que entende não mais
subsistir a contratação, não obstante tratar-
se de contrato de escopo e devendo ser
considerado o fato de que as eleições foram
postergadas por força de emenda
constitucional, remeto os autos à SEIC para,
valendo-se do TR original, promover nova
cotação, no sentido de se viabilizar nova
contratação, repita-se, nos moldes assinalados
pelo Sr. Assessor Jurídico."
 

Assim,  cuida-se da contratação dos serviços de
filmagem da votação paralela,  especificamente para o
segundo turno. 

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
Tendo recebido os autos para pesquisa de preços, a

SEIC manifestou-se  (0814649) indicando o valor   de R$
7.550,00 (sete mil e quinhentos e cinquenta reais),  para
o segundo turno:

"Resta demonstrado em nosso despacho SEIC,
evento 0689625, e considerando ainda que os
autos foram recebidos com o prazo exaurido
para vias comuns de instrução, considerando o
pleito no próximo domingo, entendemos
provada a melhor proposta da empresa LED E
CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ: 16.596.034/0001-20, onde manteve o
mesmo valor anterior para o segundo turno, ou
seja R$7.550,00 (sete mil quinhentos e
cinquenta reais), vide proposta
evento 0814615.
 
A empresa LED E CIA LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ: 16.596.034/0001-20 apresenta
regularidade fiscal, tributária, trabalhista
e junto ao FGTS etc, não apresentando registro
no CADIN, TCU, CNJ e Portal da
Transparência evento 0814647 e a necessária
Declaração de Inexistência de
Nepotismo 0814648.
 
Baseado nos valores cotados este ano e nos
valores de dois anos atrás, sugerimos que a
contratação seja feita novamente com a
empresa LED E CIA LOCACAO DE
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EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ: 16.596.034/0001-20, pelo valor de
R$7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta
reais) , por dispensa de licitação, na forma do
Art. 24, II da Lei nº 8.666/93, observadas
outras eventuais contratações da mesma
natureza no presente exercício."

 
 Verifica-se ainda que foi juntada nova  minuta

contratual (0816026), adaptada à contratação direta, atende
aos requisitos legais. 

Era o que havia de mais relevante a se relatar,
passamos agora à análise do mérito.

 
3. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

 
De acordo com os elementos e informações

contidos nos autos do presente procedimento eletrônico,
parece ser hipótese de aplicação do comando previsto no Art.
24, II, da Lei de Licitações, que preconiza:

 
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de valor
até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e
para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só vez;
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.05.98)”

 
Nesse sentido, cite-se  o Acórdão TCU n°

3.550/2008, 1ª Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa:  
 
"(...)  “veda-se a contratação por dispensa de
licitação fundada no art. 24, inciso II, da Lei nº
8.666/1993 quando o somatório dos gastos
realizados ao longo do exercício com
determinada despesa supera o limite imposto
pelo dispositivo supradito.
(...)
(...) agrupe, em uma mesma licitação, os
objetos de futuras contratações que sejam
similares por pertencerem a uma mesma área
de atuação ou de conhecimento, atentando
para a possibilidade de parcelamento prevista
no art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993”
(...) abstenha-se de contratar serviços por
dispensa de licitação quando o total das
despesas anuais não se enquadrar no limite
estabelecido pelo art. 24, inciso II, da Lei n.
8.666/1993.   No mesmo sentido: Acórdãos n°
623/2008, Plenário, 2.726/2012, 2ª Câmara,
2.087/2012, 1ª Câmara." 

 

4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
Em obediência à 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 do Anexo VIII - Contratação direta com
fundamento no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993.

ANEXO VIII
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 Verificação SimNãoEvento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente
justificado? X  0636949

2
A justificativa apresentada é pertinente (detecção da
necessidade e especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações do órgão)?

X   

3

Há justificativa fundamentada dos quantitativos
(bens/serviços) requisitados, tais como demonstrativo de
consumo dos exercícios anteriores, relatórios do
almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o
dimensionamento adequado da aquisição/contratação?

  N/A

4
A dispensa de licitação destina-se à contratação de serviços
ou compras de até R$ 17.600,00 , que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada de uma só vez?

X  0814649

5

Existe termo de referência com indicação do objeto de forma
precisa, suficiente e clara, observando a vedação de
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua
realização?

X  0637276

6
Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-se
noção dos preços praticados, com a juntada da respectiva
planilha e informação da Seção de Compras?

X   0689625

7 O termo de referência foi aprovado pela autoridade
competente ? X  0658000

8
A proposta de preços da possível contratada apresenta o
menor preço dentre as empresas que estariam habilitadas
para a contratação?

X  0814615

9
A descrição do objeto no projeto básico/termo de referência
está compativel com a proposta da possível contratada,
observando, inclusive, medidas, quantidades, preços
unitários e totais?

X   

10
Tendo havido a exigência da apresentação de documentação
complementar à proposta (atestados, manuais, certificados,
declarações, comprovação de assistência técnica em Maceió,
etc.), a referida documentação foi apresentada?

  N/A

11Houve a devida reserva de crédito orçamentário? X  0716194

12A proposta de preço encontra-se dentro do prazo de
validade? X  0814615

13Consta o domicílio bancário, indicado pelo credor, na
proposta ou em documento separado?  X  

14

Consta nos autos declaração necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o inciso V, do Art. 2º, da Res.
CNJ nº 7/2015, com redação dada pela Res. CNJ nº
229/2016?

“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:
(…)
V – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam
sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta,colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor
investido em cargo de direção e de assessoramento;
(Redação dada pela Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

X  0814648

 Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoFls./Obs.

15

A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF ou
certidões em separado. com os seus dados relativos à
regularidade fiscal válidos?

X  0814647

FGTS  X vencida
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INSS X   

Receita Federal X   

16Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas? X   0814647

17Consta consulta ao CADIN? X  0671379

18
Na consulta ao SICAF verifica-se registro de sanção à
empresa contratada, cujos efeitos a torne proibida de
celebrar contrato administrativo e alcancem a Administração
contratante?

 X  

19
Consta nos autos a consulta acerca da existência de
registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral
da União, disponível no Portal da Transparência?

X  0814647

 

 5. DA MINUTA CONTRATUAL

 
No que concerne à minuta de contrato, tem-se que

desta feita trata-se de execução dos serviços em uma única
ocasião (segundo turno), pelo que, in casu, parece ser
aplicável  o disposto no § 4º, do artigo 62, da Lei nº 8.666/93,
dispensando-se a lavratura do contrato: 

Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório nos
casos de concorrência e de tomada de preços, bem
como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços
estejam compreendidos nos limites destas duas
modalidades de licitação, e facultativo nos demais em
que a Administração puder substituí-lo por outros
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou
ordem de execução de serviço.

§ 1o  A minuta do futuro contrato integrará sempre o
edital ou ato convocatório da licitação.

§ 2o  Em "carta contrato", "nota de empenho de
despesa", "autorização de compra", "ordem de
execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis
aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 desta
Lei. 

§ 3o  Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta
Lei e demais normas gerais, no que couber:

I - aos contratos de seguro, de financiamento, de
locação em que o Poder Público seja locatário, e aos
demais cujo conteúdo seja regido,
predominantemente, por norma de direito privado;

II - aos contratos em que a Administração for parte
como usuária de serviço público.

§ 4o  É dispensável o "termo de contrato" e
facultada a substituição prevista neste artigo, a
critério da Administração e independentemente
de seu valor, nos casos de compra com entrega
imediata e integral dos bens adquiridos, dos
quais não resultem obrigações futuras,
inclusive assistência técnica.

 
6. CONCLUSÃO

 
 Assim, em complemento ao Parecer nº 2.232

(0813275), esta AJ-DG opina pela possibilidade da contratação
da empresa LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ: 16.596.034/0001-20, ao custo de R$ 7.550,00 (sete mil e
quinhentos e cinquenta reais),  para serviço de filmagem, com
monitoramento e produção de material gravado, dos
procedimentos de auditoria de verificação do funcionamento
das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, no segundo
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 turno das Eleições 2020,  conforme as especificações
técnicas constantes do Termo de Referência (0637276), tudo
nos termos do art. 24, II da Lei nº 8.666/93, consoante
proposta  comercial (0814615). 

 Deve a Administração, contudo, observar  que as
 despesas decorrentes de contratações da mesma natureza, no
decorrer  deste exercício não deverão ultrapassar o limite de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),  estabelecido para a
modalidade de dispensa de licitação prevista no art. 24, inciso
II, da Lei 8.666/93, atualizado pelo art. 1º, I, "b", da Lei nº
14.065/2020, de forma a prevenir e evitar o fracionamento de
despesa. 

Ao ensejo, impende atualizar a certidão do FGTS.
À Secretaria de Administração, na forma da

regulamentação de regência.
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 26/11/2020, às 05:44, 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
0816350 e o código CRC CB23F404.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.596.034/0001-20
Razão Social: LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT ME
Endereço: RUA AILTON MARQUES 60 TERREO / LUZIA / ARACAJU / SE / 49045-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de
1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/11/2020 a 14/12/2020 

Certificação Número: 2020111502161252522720

Informação obtida em 26/11/2020 13:04:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade
no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2020

Considerarndo o que consta destes autos, em especial aos
pronunciamentos da Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(doc. 0814649), da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral - AJ-DG, Parecer
2262 (doc. 0816350), e, ainda, a reserva de crédito orçamentário e suficiente
para cobertura da despesa (doc. 0716194), AUTORIZO a contratação da
empresa LED E CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME, inscrita no CNPJ
sob o nº 16.596.034/0001-20, para prestação de serviço de filmagem, com
monitoramento e produção de material gravado, dos procedimentos de
auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, mediante
votação paralela, a ser realizados por ocasião do 2º Turno das Eleições de
2020, nas condições e prazos constantes do Termo de Referência
(doc. 0637276) e na Proposta aceita pelo Tribunal (doc. 0814615), pelo preço
de R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), com fundamento no
art. 24, II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

À COFIN para emissão da competente nota de empenho e demais
procedimentos de praxe.

À SEIC, para necessária publicidade.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/11/2020, às 13:30, 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
0816765 e o código CRC 419058B2.

0010774-24.2019.6.02.8000 0816765v3
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DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do evento (0816765).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/11/2020, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0816809 e o código CRC 5B99361D.

0010774-24.2019.6.02.8000 0816809v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/11/2020, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/11/2020, às 20:29, 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
0816930 e o código CRC FBD76A98.

0010774-24.2019.6.02.8000 0816930v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 958/2020 (0816930).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 26/11/2020, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0816931 e o código CRC 1E441F06.
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DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000958

(0816930).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/11/2020, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0817131 e o código CRC A451B04B.

0010774-24.2019.6.02.8000 0817131v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2020.
Sigam os autos à SEIC, para remessa da nota de

empenho ao prestador do serviço.
Em paralelo, à gestora designada para ciência e

demais providências cabíveis, destacando que a presente
contratação, formalizada na Nota de Empenho nº
2020NE000958 (doc. 0816930), mantém todos os termos e
condições da contratação anterior.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/11/2020, às 20:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0817308 e o código CRC 8BE13069.

0010774-24.2019.6.02.8000 0817308v1
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E-mail - 0817317

Data de Envio: 
  26/11/2020 21:03:32

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

Para:
    ancoravideo@gmail.com

Assunto: 
  Envio de Nota de Emepnho. FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 2 TURNO

Mensagem: 
  SEI - 0010774-24.2019.6.02.8000

Prezados,

Segue em anexo Nota de Empenho 2020NE000958 referente ao serviço de filmagem da auditoria e
verificação de urnas eletrônicas do segundo turno.

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0816930.html
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DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2020.
Tomo Ciência do Despacho SAD 0817308.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Membro da Comissão, em 27/11/2020, às 13:30, 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
0817603 e o código CRC 45CA474F.

0010774-24.2019.6.02.8000 0817603v1
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E-mail - 0817609

Data de Envio: 
  27/11/2020 13:35:54

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

Para:
    ancoravideo@gmail.com

Assunto: 
  Envio de Nota de Emepnho. FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 2 TURNO

Mensagem: 
  SEI - 0010774-24.2019.6.02.8000

Prezados,

Segue em anexo as Notas de Empenho 2020NE00339 e 2020NE000958 referente ao serviço de filmagem
da auditoria e verificação de urnas eletrônicas do primeiro e segundo turno.

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0816930.html
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0694677.html
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0816930.html
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De: Ancora Vídeo <ancoravideo@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 27/11/2020 02:00 PM
Assunto: [seic] Envio de Nota de Emepnho. FILMAGEM DA VOTAÇÃO PARALELA ELEIÇÕES 2020 2 TURNO

Recebi, obrigada.

Em Sex, 27 de nov de 2020 13:36, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
SEI - 0010774-24.2019.6.02.8000
 
Prezados,
 
Segue em anexo as Notas de Empenho 2020NE00339 e 2020NE000958 referente ao serviço de filmagem da auditoria
e verificação de urnas eletrônicas do primeiro e segundo turno.
 
FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO
 
Atenciosamente
 
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
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NOTA TÉCNICA - 1ª FASE

Objeto da Atestação:

Contrato de Filmagem para a auditoria das urnas sorteadas na
para a Votação Paralela.

Área interessada:

Comissão de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas -
Presidência do TRE/AL.

Contrato:

O7/2020 (0714014)
Vigência do contrato:

15.11.2020

Contratado(a):

LED E CIA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME

Em cumprimento ao disposto no art. 63, Lei nº 4.320/64 procedemos à análise dos
documentos que integram a fase de liquidação da despesa, concluindo que:

01 - Os documento hábeis, anexo à NT, apresentam-se dentro das formalidades legais
e estão compatíveis com a natureza da despesa?

SIM

02 - Documentos:

Nota Fiscal Eletrônica  00000057 ( 0818968 ), Declaração de
optante do simples (0819284), SICAF e Certidão FGTS ( 0814647 e 0816761 ),
CERTIDÃO ESTADUAL (0819023), CERTIDÃO MUNICIPAL (0819027), DADOS
BANCÁRIOS (0819297).

03 - As cláusulas contratuais pactuadas entre o TRE-AL e o(a) Contratado(a) foram
fielmente cumpridas na forma descrita na Nota de Empenho?

SIM

04 - Valor bruto a ser pago:

R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais) - 1º TURNO

Nota Técnica - 1ª Fase CAVE 0818960         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 235



05 - Observações:

Os trabalhos foram desenvolvidos de forma a atender
satisfatoriamente à Comissão, contribuindo com muito esmero para a garantia
da lisura nas eleições.

Maceió, 01 de dezembro de 2020.

Após o preenchimento, encaminhar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para
pagamento.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Membro da Comissão, em 01/12/2020, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0818960 e o código CRC BAEBD6D8.
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ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N

Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

 

CERTIDÃO NEGATIVA
Dados do Solicitante
Razão Social: LED E CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Nome Fantasia: LED E CIA LOCAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS LTDA ME
Natureza Certidão: Execução Fiscal

Domicílio: Aracaju Tipo de
Pessoa/CPF/CNPJ:

Juridica /
16.596.034/0001-20

Data da Emissão: 01/12/2020 13:18 Data de Validade: * 31/12/2020 *
Nº da Certidão: * 0002571270 * Nº da Autenticidade: * 8547045013 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe,
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL distribuída e que esteja em andamento contra o(a) solicitante acima identificado(a). 

Observações
 
a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.

  
b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário.

  
c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de
uma nova certidão.

  
d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe -
www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.
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Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 06 de Outubro de 2020
Nº. 202000296624

16.596.034/0001-20

Contribuinte:LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

Em  cumprimento  à  solicitação  do  requerente  com  as  características  acima,  e  ressalvado  o
direito  da  Fazenda  Pública  Municipal  pesquisar,  inscrever  e  cobrar,  a  qualquer  tempo,  as
dívidas  que  venham  a  ser  apuradas,  CERTIFICAMOS  para  fins  de  direito  que,  mandando
rever  os  registros  tributários,  não  constatamos  a  existência  de  débitos  em  nome  do
contribuinte  em  apreço.
Esta certidão será válida até 04/01/2021

IC.0082.0030.DA.046CCódigo de Autenticidade:
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

CNPJ:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço:https://fazenda.aracaju.se.gov.br
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    ML

 Nova mensagem

Pastas

 Caixa de … 1632

 Lixo Eletrôni… 21

 Rascunhos 17

 Itens Enviados

 Itens Excluí… 19

 Arquivo Morto

 Anotações

Conversation …

Facebook 291

Multiplus 42

Nova pasta

Grupos

Novo grupo





   

 Responder  Excluir  Arquivar  Lixo Eletrônico   Li

Re: NotaEletronica_202000000000057_G8WW-R5MP (1).pdf

Ter, 01/12/2020 12:27

Caixa Econômica Federal 
Agencia 2382 
Operação 003
Conta 1819-6 
Led e Cia Locação de Equipamentos Ltda 

Em Ter, 1 de dez de 2020 14:21, Ancora Vídeo
<ancoravideo@gmail.com> escreveu: 

 
Em Ter, 1 de dez de 2020 08:27, Ancora Vídeo
<ancoravideo@gmail.com> escreveu: 

AV
Ancora Vídeo <ancoravideo@gm
ail.com>    

Para:  Você

Responder Encaminhar

Pesquisar
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DESPACHO

Maceió, 01 de dezembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Cumprimentando-o, solicito os bons préstimos de Vossa

Senhoria para, em caráter expecional, subsidiar nos presentes autos
a liquidação da Nota Fiscal (0818968), junto ao setor competente,
esclareço que o requesto se deve ao fato desta subescritora não
possuir senha para acessar ao Sistema SIAFI.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Membro da Comissão, em 01/12/2020, 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
0819314 e o código CRC 1CD5CA6A.

0010774-24.2019.6.02.8000 0819314v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de dezembro de 2020.
Ao Senhor Coordenador da COFIN, solicito que se

preste o apoio demandado pela gestora da contratação, nos
termos assentados no Despacho CAVE 0819314.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/12/2020, às 23:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0819955 e o código CRC 3203645C.

0010774-24.2019.6.02.8000 0819955v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2020.
À GSAD,
Sr. Secretário,
Em atendimento ao despacho GSAD (0819955),

encaminho formulário SIAFI (0820953) para atualização da
senha da servidora que provavelmente fora revogada pelo
decurso do prazo.

Após assinatura,  enviar email ao servidor
Esmeraldo Antunes ou Agnaldo Quintela, cadastradores do
SIAFI neste Tribunal.

Quando da renovação do acesso, caso haja alguma
dúvida no processo de liquidação, estamos à disposição para
esclarecimentos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/12/2020, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0820929 e o código CRC 35CFC0FF.

0010774-24.2019.6.02.8000 0820929v1
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Ministério da Fazenda
Secretaria do Tesouro Nacional

UG: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – Código 070011

Norma de Execução n.º 01/2011, de 22/06/2011 (DOU 27/06/11,Seção 1, fl. 83), da 
Coord. Geral de Sistemas e Tecnologia da Informação da STN .
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DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2020.
À SEGEC
 
Senhora Chefe,
 
Solicito o apoio dessa Unidade em promover a

liquidação da despesa objeto do pedido formulado pela CAVE,
no Despacho 0819314.

 
Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/12/2020, às 18:53, 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
0821099 e o código CRC 43015E92.

0010774-24.2019.6.02.8000 0821099v1
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SIAFI - NOTA DE SISTEMA

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  02/12/20  19:15     NS                               USUARIO : LINDINEIDE     
  DATA EMISSAO      : 30Nov20   VALORIZACAO : 30Nov20  NUMERO  :
2020NS004480   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 16596034/0001-20 - LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
  TITULO DE CREDITO : 2020NP001088            DATA VENCIMENTO  : 16Dez20        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO No. 07/2020, CUJO OBJETO É A
PRESTAÇÃO DE SERV
  IÇO DE FILMAGEM, COM MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAVADO,
DOS PROCEDI
  MENTOS DE AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS,
MEDIANTE VOTAÇÃO P
  ARALELA, NAS ELEIÇÕES 2020. PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO. PROCESSO
0010774-24.2019
  .6.02.8000. NOTA FISCAL 57.NOTA TÉCNICA COM INFORMAÇÃO SOBRE A
CONFORMIDADE DO
  S SERVIÇOS 0818960.                                                           
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                     CONTINUA...
  LANCADO POR : 01041454473 -  LINDINEIDE        UG : 070011   02Dez20   19:14  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                               
  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  02/12/20  19:15     NS                               USUARIO : LINDINEIDE     
  DATA EMISSAO      : 30Nov20   VALORIZACAO : 30Nov20  NUMERO  :
2020NS004480   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 16596034/0001-20 - LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
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  TITULO DE CREDITO : 2020NP001088            DATA VENCIMENTO  : 16Dez20        
                                                                                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521214 2020NE000958                   213110400 33903959                   
                                                                        7.550,00
  02 591700 16596034000120                 812310201                            
                                                                        7.550,00
  03 511005 2020NE000958                   332310100 33903959                   
                                                                        7.550,00
  04 401002 2020NE000958                             33903959                   
                                                                        7.550,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01041454473 -  LINDINEIDE        UG : 070011   02Dez20   19:14  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 02/12/2020, às 19:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821135 e o código CRC FD5C51FF.

0010774-24.2019.6.02.8000 0821135v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2020NS004480.

Observação:

À SGF.
 
Para os procedimentos relativos ao pagamento instruído.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 04/12/2020, às 06:53, 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
0822470 e o código CRC 5619D962.
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NOTA TÉCNICA - 2ª FASE

Procedimentos de análise da Liquidação da despesa

01 - A documentação apresentada está de acordo com a natureza da despesa
realizada?

Sim, conforme nota técnica 1ª fase.

02 - Os cálculos constantes do documento hábil apresentado apresentam-se
regulares?

Sim

03 - O documento apresentado está regular?

Sim

04 - O valor constante do documento está de acordo com as cláusulas pactuadas?

Sim, conforme nota técnica 1ª fase.

05 - Consta no processo a respectiva nota de empenho?

 

Sim

06 - O objeto do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a descrição da
nota de empenho?

Sim

07 - A data de emissão do documento fiscal ou equivalente é igual ou posterior à data
da nota de empenho?

Sim

08 - O documento fiscal ou equivalente encontra-se devidamente atestado?

Sim

09 - O documento fiscal ou equivalente é válido?

Sim

10 - O valor do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a nota de
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empenho?

Sim

11 - No caso de material (consumo/permanente), a classificação contábil está correta?

Análise Scon

12 - Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à seguridade social estão atualizados?

Sim

13 - É necessário reforçar a nota de empenho?

Não solicitado

14 - O contrato está vigente?

Sim. Vigência até 31/12/2020, conforme evento sei: 0816026.

15 - Observações:

 

Documento assinado eletronicamente por DIANA CARVALHO VAN DER LEY LIMA,
Analista Judiciário, em 04/12/2020, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0822806 e o código CRC C34A54AE.
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SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  04/12/20  12:00     NS                               USUARIO : DIANA CARVALHO
  DATA EMISSAO      : 04Dez20   VALORIZACAO : 04Dez20  NUMERO  :
2020NS004560   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 16596034/0001-20 - LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
  TITULO DE CREDITO : 2020NP001088            DATA VENCIMENTO  : 16Dez20        
                                                                               
  OBSERVACAO                                                                    
  ISS SOBRE O VALOR DA NF 57. SERVIÇOS DE FILMAGEM COM MONITORAMENTO E
PRODUÇÃO
  DE MATERIAL GRAVADO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DO
FUNCIONAMENTO DAS URNAS
  ELETRÔNICAS (PRIMEIRO E SEGUNDO TURNOS). VOTAÇÃO PARALELA. SEI: 10774-
24/2019.
                                                                                
 
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521468 2020NE000958                                                        
            90002785M                                                     151,00
  02 531214 2020NE000958                   213110400 33903959                   
                                                                          151,00
                                                                                
                                                                              
                                                                                
  LANCADO POR : 51636107400 -  DIANA CARVALHO    UG : 070011   04Dez20  
11:57  
                  
 
  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  04/12/20  12:00     NS                               USUARIO : DIANA CARVALHO
  DATA EMISSAO      : 04Dez20   VALORIZACAO : 04Dez20  NUMERO  :
2020NS004561   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 16596034/0001-20 - LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
  TITULO DE CREDITO : 2020NP001088            DATA VENCIMENTO  : 16Dez20
       
  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO.     
                                                                                
 
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400C                                                      
                                                                        7.399,00
                                                                                
                                                                                
  OP 1571                                                                             
                                                                                
  LANCADO POR : 51636107400 -  DIANA CARVALHO    UG : 070011   04Dez20  
11:57
 
 
  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA -
DAR)_________
  04/12/20  12:00                                      USUARIO : DIANA CARVALHO
  DATA EMISSAO      : 04Dez20   VENCIMENTO: 04Dez20    NUMERO  :
2020DR800261   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
  UG ARRECADADORA   :                                                           
  MUNICIPIO FAV.    : 2785              - MACEIO                                
  ESTADO FAV.       :                                                           
  RECOLHEDOR(SUBST.): 16596034/0001-20  - LED E CIA LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
  RECURSO           : 3  - COM VINCULACAO DE PAGAM   REFERENCIA : 11/2020       
  RECEITA           : 9000  - RETENCAO DO ISS                                   
  DOCUMENTO ORIGEM  : 070011/00001/2020NP001088                                 
  VALOR PRINCIPAL   :              151,00 VALOR JUROS :                         
  VALOR MULTA       :                     VALOR TOTAL :              151,00     
  INFORMACOES DE RECOLHIMENTO                 QUITADO EM 04.12.2020             
  UG TOMADORA SERVICO : 070011                CONFORME CONVENIO COM STN       
 
  NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000057                                              
  SERIE NF            :       SUB-SERIE NF :                                    
  ALIQUOTA DA NF      :  2,000                                                  
  MUN. DA UG TOMADORA : 2785  - MACEIO                                          
  MUNICIPIO DA NF     : 3105  - ARACAJU                                         
  DATA EMISSAO DA NF  : 29Nov20              VALOR NF :            7.550,00     
                                                                     
  OBSERVACAO                                                                    
  ISS SOBRE O VALOR DA NF 57. SERVIÇOS DE FILMAGEM COM MONITORAMENTO E
PRODUÇÃO
  DE MATERIAL GRAVADO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DO
FUNCIONAMENTO DAS URNAS
  ELETRÔNICAS (PRIMEIRO E SEGUNDO TURNOS). VOTAÇÃO PARALELA. SEI: ?
10774-24/2019
                                                                                
                                                                               
                                                                                
  LANCADO POR : 51636107400 -  DIANA CARVALHO    UG : 070011   04Dez20  
11:57  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA ELIAS DE SOUZA REBELO,
Técnico Judiciário, em 04/12/2020, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0822994 e o código CRC FDD2ED77.

0010774-24.2019.6.02.8000 0822994v2
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DESPACHO

Maceió, 04 de dezembro de 2020.
A despeito da informação constante nos

documentos financeiros, evento sei: 0822994, o pagamento
ora realizado diz respeito apenas aos serviços prestados no
Primeiro Turno das Eleições/2020.

 

Documento assinado eletronicamente por DIANA CARVALHO VAN DER LEY LIMA,
Analista Judiciário, em 04/12/2020, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0823148 e o código CRC 233DE0EE.

0010774-24.2019.6.02.8000 0823148v1

Despacho SGF 0823148         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 254



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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
À
SAD
Atendida a solicitação para realização de

liquidação.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 08/12/2020, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0824629 e o código CRC 5832CB19.

0010774-24.2019.6.02.8000 0824629v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
Devolvo os autos à Unidade de lotação da gestora

designada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/12/2020, 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
0824740 e o código CRC F921D99F.

0010774-24.2019.6.02.8000 0824740v1
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INFORMAÇÃO Nº 10003 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/GSJ

 
À SPFP, para conhecimento do Despacho GSAD

(0824740) e providências cabíveis.
 

Documento assinado eletronicamente por LICIANNE CALHEIROS CRUZ, Assessor(a)
de Gabinete, em 08/12/2020, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0824759 e o código CRC 0821A934.

0010774-24.2019.6.02.8000 0824759v2
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DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
Ciente do Despacho GSAD 0824740.
 
Respeitosamente,

 
Maria de Lourdes Gomes Leite Souza

Gestora Contratual
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Técnico Judiciário, em 09/12/2020, às 14:17, 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
0824966 e o código CRC 975AE1D8.

0010774-24.2019.6.02.8000 0824966v1
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NOTA TÉCNICA - 1ª FASE

Objeto da Atestação:

Contrato de Filmagem para a auditoria das urnas sorteadas na
para a Votação Paralela.

Área interessada:

Comissão de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas -
Presidência do TRE/AL.

Contrato:

Sem Contrato ( Nota de Empenho nr. 2020NE000958 0816930).  
Vigência do contrato:

 

Contratado(a):

LED E CIA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME

Em cumprimento ao disposto no art. 63, Lei nº 4.320/64 procedemos à análise dos
documentos que integram a fase de liquidação da despesa, concluindo que:

01 - Os documento hábeis, anexo à NT, apresentam-se dentro das formalidades legais
e estão compatíveis com a natureza da despesa?

 

02 - Documentos:

Nota Fiscal Eletrônica  00000058 ( 0825899 ), Declaração de
optante do simples (0819284), SICAF e Certidão FGTS ( 0814647 e 0816761 ),
CERTIDÃO ESTADUAL (0819023), CERTIDÃO MUNICIPAL (0819027), DADOS
BANCÁRIOS (0819297).

03 - As cláusulas contratuais pactuadas entre o TRE-AL e o(a) Contratado(a) foram
fielmente cumpridas na forma descrita na Nota de Empenho?

SIM ( Nota de Empenho)

04 - Valor bruto a ser pago:

R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais) - 2º TURNO
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05 - Observações:

Os trabalhos foram desenvolvidos de forma a atender
satisfatoriamente à Comissão, contribuindo com muito esmero para a garantia
da lisura nas eleições.

Maceió, 09 de dezembro de 2020.

Após o preenchimento, encaminhar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para
pagamento.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Técnico Judiciário, em 10/12/2020, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0825599 e o código CRC 1DCF95BA.
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DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Cumprimentando-o, solicito os bons préstimos de Vossa

Senhoria para, em caráter expecional, subsidiar nos presentes autos
a liquidação da Nota Fiscal (0825899), junto ao setor competente,
esclareço que o requesto se deve ao fato desta subescritora não
possuir senha para acessar ao Sistema SIAFI.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Técnico Judiciário, em 10/12/2020, 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
0826915 e o código CRC 3FB885DB.

0010774-24.2019.6.02.8000 0826915v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2020.
Em atenção ao Despacho SPFP 0826915, solicito,

mais uma vez, o especial apoio da SEGEC, a exemplo do
ocorrido no registros de liquidação da despesa relativa ao 1º
Turno.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/12/2020, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0828300 e o código CRC 6782AC6B.

0010774-24.2019.6.02.8000 0828300v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2020.
À
SGO
 
Informo sobre a impossibilidade de realizar a

liquidação da despesa relativa à NF 00058, uma vez que não
existe saldo na 2020ne958 (0816930), ora emitida no valor de
R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), 50% do
valor contratual.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 14/12/2020, às 09:25, 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
0828400 e o código CRC D972E4B9.

0010774-24.2019.6.02.8000 0828400v1

Despacho SEGEC 0828400         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 264



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 SEGEC,
 
Prezados,
 
Em resposta ao apontamento contido no despacho

S E G E C 0828400, informamos que não há saldo na
2020NE000958 em razão da liquidação efetuada através da NS
004480, provavelmente relativa à realização do 1º turno das
eleições 2020, utilizando-se do referido empenho, ao invés da
2020NE000339(0694677), que encontra-se com o saldo total
de R$7.550,00.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 14/12/2020, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0828586 e o código CRC 57F31545.

0010774-24.2019.6.02.8000 0828586v1

Despacho SGO 0828586         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 265



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

 

SIAFI - NOTA DE SISTEMA

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  14/12/20  14:35     NS                               USUARIO : LINDINEIDE     
  DATA EMISSAO      : 14Dez20   VALORIZACAO : 14Dez20  NUMERO  :
2020NS004841   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 16596034/0001-20 - LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
  TITULO DE CREDITO : 2020NP001189            DATA VENCIMENTO  : 22Dez20        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO No. 07/2020, CUJO OBJETO É A
PRESTAÇÃO DE SERV
  IÇO DE FILMAGEM, COM MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAVADO,
DOS PROCEDI
  MENTOS DE AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS,
MEDIANTE VOTAÇÃO P
  ARALELA, NAS ELEIÇÕES 2020. PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO. PROCESSO
0010774-24.2019
  .6.02.8000. NOTA FISCAL 58.NOTA TÉCNICA COM INFORMAÇÃO SOBRE A
CONFORMIDADE DO
  S SERVIÇOS 0825599.                                                           
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                     CONTINUA...
  LANCADO POR : 01041454473 -  LINDINEIDE        UG : 070011   14Dez20   14:35  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                               
  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  14/12/20  14:36     NS                               USUARIO : LINDINEIDE     
  DATA EMISSAO      : 14Dez20   VALORIZACAO : 14Dez20  NUMERO  :
2020NS004841   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 16596034/0001-20 - LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
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  TITULO DE CREDITO : 2020NP001189            DATA VENCIMENTO  : 22Dez20        
                                                                                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521214 2020NE000339                   213110400 33903959                   
                                                                        7.550,00
  02 591700 16596034000120                 812310201                            
                                                                        7.550,00
  03 511005 2020NE000339                   332310100 33903959                   
                                                                        7.550,00
  04 401002 2020NE000339                             33903959                   
                                                                        7.550,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01041454473 -  LINDINEIDE        UG : 070011   14Dez20   14:35  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 14/12/2020, às 14:36, 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
0828703 e o código CRC 659DE731.

0010774-24.2019.6.02.8000 0828703v2
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DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2020.
À
SAD
Atendida a solicitação para realização de

liquidação.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 14/12/2020, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0828711 e o código CRC 39FD871B.

0010774-24.2019.6.02.8000 0828711v1

Despacho SEGEC 0828711         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 268



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2020NS004841.

Observação:

À SGF.
 
Para os procedimentos relativos ao pagamento instruído, com a

ressalva de que a certidão de regularidade trabalhista, nos termos da
informação consignada nos autos, encontrava-se vigente até 12/12/2020.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 14/12/2020, 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
0828893 e o código CRC 43DA5BE8.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.596.034/0001-20

Certidão nº: 32802568/2020

Expedição: 14/12/2020, às 18:16:45

Validade: 11/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 16.596.034/0001-20, NÃO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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NOTA TÉCNICA - 2ª FASE

Procedimentos de análise da Liquidação da despesa

01 - A documentação apresentada está de acordo com a natureza da despesa
realizada?

SIM

02 - Os cálculos constantes do documento hábil apresentado apresentam-se
regulares?

SIM

03 - O documento apresentado está regular?

SIM

04 - O valor constante do documento está de acordo com as cláusulas pactuadas?

SIM

05 - Consta no processo a respectiva nota de empenho?

 

SIM

06 - O objeto do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a descrição da
nota de empenho?

SIM

07 - A data de emissão do documento fiscal ou equivalente é igual ou posterior à data
da nota de empenho?

SIM

08 - O documento fiscal ou equivalente encontra-se devidamente atestado?

SIM

09 - O documento fiscal ou equivalente é válido?

SIM

10 - O valor do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a nota de
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empenho?

SIM

11 - No caso de material (consumo/permanente), a classificação contábil está correta?

-

12 - Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à seguridade social estão atualizados?

SIM

13 - É necessário reforçar a nota de empenho?

NÃO SOLICITADO

14 - O contrato está vigente?

SIM

15 - Observações:

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA ELIAS DE SOUZA REBELO,
Técnico Judiciário, em 14/12/2020, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 15/12/2020, às 19:35, 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
0829159 e o código CRC 416AFFC6.
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Home Legislação Perguntas Manuais Fale Conosco

Cadastro de Prestadores de
Outros Municípios.

Consulta Andamento de
Requerimento de Inscrição

Situação Cadastral de
Prestadores de Outros

Municípios

Situação Cadastral de Prestadores de Serviço de Outros Municípios - Consulta Situação

Mensagem do Sistema

Nenhum cadastro encontrado com o filtro informado.

Pesquisar por: CNPJ 16596034/0001-20

Download de todos Prestadores( PDF )

Download de todos Prestadores( XLS )

DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Todos os Direitos Reservados

CENE - Módulo Prestador http://cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadas...

1 de 1 14/12/2020 18:39
Certidão CENE (0829176)         SEI 0010774-24.2019.6.02.8000 / pg. 273
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SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  14/12/20  18:37     NS                               USUARIO : MARCIA ELIAS   
  DATA EMISSAO      : 14Dez20   VALORIZACAO : 14Dez20  NUMERO  :
2020NS004869   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 16596034/0001-20 - LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
  TITULO DE CREDITO : 2020NP001189            DATA VENCIMENTO  : 22Dez20        
  OBSERVACAO                                                                    
  ISS SOBRE NF 58. SERVIÇOS DE CONTRATO 07/2020. SERVIÇO DE FILMAGEM,
MONITORAME
  NTO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAVADO, DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
DE FUNCIONA
  MENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS - VOTAÇÃO PARALELA - 2o TURNO. SEI 10774-
24.2019.
                                                                                 
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521468 2020NE000339                                                        
            90002785M                                                     151,00
  02 531214 2020NE000339                   213110400 33903959                   
                                                                          151,00
                                                                             
  LANCADO POR : 13489652827 -  MARCIA ELIAS      UG : 070011   14Dez20   18:37
 
 

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  14/12/20  18:43                                      USUARIO : MARCIA ELIAS   
  DATA EMISSAO      : 14Dez20   VENCIMENTO: 14Dez20    NUMERO  :
2020DR800291   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
  UG ARRECADADORA   :                                                           
  MUNICIPIO FAV.    : 2785              - MACEIO                                
  ESTADO FAV.       :                                                           
  RECOLHEDOR(SUBST.): 16596034/0001-20  - LED E CIA LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
  RECURSO           : 3  - COM VINCULACAO DE PAGAM   REFERENCIA : 11/2020       
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  RECEITA           : 9000  - RETENCAO DO ISS                                   
  DOCUMENTO ORIGEM  : 070011/00001/2020NP001189                                 
  VALOR PRINCIPAL   :              151,00 VALOR JUROS :                         
  VALOR MULTA       :                     VALOR TOTAL :              151,00     
  INFORMACOES DE RECOLHIMENTO                 QUITADO EM 14.12.2020             
  UG TOMADORA SERVICO : 070011                CONFORME CONVENIO COM STN       
 
  NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000058                                              
  SERIE NF            :       SUB-SERIE NF :                                    
  ALIQUOTA DA NF      :  2,000                                                  
  MUN. DA UG TOMADORA : 2785  - MACEIO                                          
  MUNICIPIO DA NF     : 3105  - ARACAJU                                         
  DATA EMISSAO DA NF  : 29Nov20              VALOR NF :            7.550,00     
  OBSERVACAO                                                                    
  ISS SOBRE NF 58. SERVIÇOS DE CONTRATO 07/2020. SERVIÇO DE FILMAGEM,
MONITORAME
  NTO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAVADO, DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
DE FUNCIONA
  MENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS - VOTAÇÃO PARALELA - 2o TURNO. SEI 10774-
24.2019.
  LANCADO POR : 13489652827 -  MARCIA ELIAS      UG : 070011   14Dez20   18:42
 
                                                                                
 
 
  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  14/12/20  18:42     NS                               USUARIO : MARCIA ELIAS   
  DATA EMISSAO      : 14Dez20   VALORIZACAO : 14Dez20  NUMERO  :
2020NS004872   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 16596034/0001-20 - LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
  TITULO DE CREDITO : 2020NP001189            DATA VENCIMENTO  : 22Dez20        
  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO.     
 
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400C                                                      
                                                                        7.399,00
                                                                           
  LANCADO POR : 13489652827 -  MARCIA ELIAS      UG : 070011   14Dez20   18:42
  OP 1666
 
 

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 15/12/2020, às 19:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0829182 e o código CRC 02BE7F2B.

0010774-24.2019.6.02.8000 0829182v3
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DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2020.
Devolvo os autos à COFIN, para efeito do disposto

na IN TRE-AL nº 01/2018.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/12/2020, às 17:22, 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
0834084 e o código CRC F808D1FF.

0010774-24.2019.6.02.8000 0834084v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD 

(0834084).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/12/2020, às 08:53, 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
0834222 e o código CRC C26AB2BF.

0010774-24.2019.6.02.8000 0834222v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
À Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo

(SBEA),
 
Senhor Chefe,
 
Após verificado, smj, não haver outras providências

de ordem orçamentária/financeira relativas ao fornecedor
destes autos, em atenção ao despacho GSAD (0834084),
enviamos o presente Proc. SEI 0010774-24.2019.6.02.8000
para arquivamento/conclusão, de acordo com a Instrução
Normativa 01/2018 da Presidência do TRE-AL.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 22/12/2020, às 11:28, 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
0834377 e o código CRC 76FE695B.

0010774-24.2019.6.02.8000 0834377v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de dezembro de 2020.
Ao setor de arquivo para registro e arquivamento,

de acordo com a Instrução Normativa 01/2018 da Presidência
do TRE-AL

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 29/12/2020, às 09:11, 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
0836299 e o código CRC DBDED04D.

0010774-24.2019.6.02.8000 0836299v1
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