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Memorando nº 1116 / 2018 - TRE-AL/PRE/EJE
Maceió, 17 de dezembro de 2018.

Para: Direção Geral

Assunto: Termo de Referência. Material. EJE. Contratações. 2019.

 

Senhor Diretor,
 
É do conhecimento de Vossa Senhoria que este

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por meio da Escola Judiciária Eleitoral,
desenvolve os Programas Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro, que tem o objetivo
de promover a educação política das crianças e jovens, compreendidos na
faixa etária dos 10 aos 17 anos, levando-os ao reconhecimento de seus direitos
e deveres, e a importância do exercício da cidadania.

Os Programas têm como principal finalidade investir
na educação, com vistas a ampliar, capacitar e mobilizar o contingente de
jovens eleitores do país, buscando o exercício livre e consciente do direito de
votar, ressaltando sua importância como instrumento de garantia de
cidadania.

A pretensão desta escola não é só contribuir para a
formação cultural e cívica dos jovens, como também transmitir às novas
gerações uma visão política, essencial à democracia e à convivência humana. É
fomentar a consciência dos seus direitos e deveres, em especial quanto aos
seus direitos políticos, o conhecimento básico da legislação eleitoral e o
reflexo de sua participação na vida política da nossa sociedade.

A nossa metodologia atual consiste em palestras interativas,
com distribuição de textos específicos, cartilhas e utilização de recursos
audiovisuais, como slides, filmes curtos etc. As palestras abordam aspectos de
cidadania e dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo na sociedade,
como também outros temas relacionados à política.

Em nosso atual contexto educacional, os Programas Eleitor
do Futuro e Eleitor Jovem assumem especial relevância na transmissão de
informações aos participantes, razão pela qual pretendemos expandir a nossa
metodologia, levando às escolas públicas e privadas, estaduais e municipais
da capital, um grupo de teatro, a ser contratado por este tribunal, para
realizar ações nas escolas, representando a informação de uma maneira mais
leve, lúdica e interativa, abordando os temas propostos de um modo tal que
todos aprendam se divertindo, com bom humor e satisfação, pois a intenção é
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levar o teatro para além do simples entretenimento.
Sabemos o poder que a arte tem de influenciar por meio de

sua linguagem, portanto traremos para a cena temas que fazem parte do
desafio diário dos fiscalizadores da Justiça Eleitoral quais sejam: “compra e
venda do voto”, “corrupção”, “democracia”, "cidadania", entre outros. O teatro
não apenas faz rir ou chorar, também educa e faz pensar e representa uma
ferramenta muito importante no processo de desenvolvimento humano.

Assim, tendo em vista o planejamento das contratações desta
Escola para o próximo exercício (0473468), conforme SEI! 0010680-
13.2018.6.02.8000 e com o escopo de oferecer continuidade aos trabalhos
desta Unidade, mormente aos Programas Eleitor do Futuro e Eleitor Jovem,
encaminho a Vossa Senhoria o Termo de Referência anexo (0479916), com o
fim de contratar empresa de teatro que acompanhe esta escola nas palestras
que serão realizadas no decorrer do exercício de 2019.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 17/12/2018, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0479907 e o código CRC 4EEE214C.

0011565-73.2018.6.02.8502 0479907v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de grupo de teatro para realizar ações nas escolas, tanto
privadas como públicas nesta capital do estado de Alagoas.

 
2. JUSTIFICATIVA

A EJE/AL planta as sementes para a construção do futuro do jovem
eleitor, promovendo a educação política e estimulando o exercício da
cidadania e o voto consciente. O objetivo é levar o grupo de teatro para
apresentações em escolas da rede privada e pública, representando a
informação de uma maneira mais leve, lúdica e interativa, abordando os temas
propostos de um modo tal que todos aprendam se divertindo, com bom humor
e satisfação, pois a nossa intenção é levar o teatro para além do simples
entretenimento, abordando temas relacionados a: “a compra e venda do voto”,
“combate à corrupção”, “democracia” e “cidadania”.

                            3. ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS

1 – Da Estrutura Humana:
1.1. As apresentações deverão contar com uma equipe de: 1 coordenador e,
pelo menos, 3 (três) atores, sendo 1 (um) músico;
1.2. Os atores deverão ter experiência em arte comprovada na modalidade por
meio de certificado ou declaração de instituição idônea, possuindo experiência
em pelo menos 02 eventos, também comprovados por meio de certificados ou
declaração.
2 – Do Figurino: O grupo deverá ter, no mínimo, 02 looks para composição das
peças teatrais, todas relacionadas aos temas escolhidos pela Escola Judiciária
Eleitoral.
3 – Especificações dos eventos, locais de Apresentação e periodicidade:
6 (seis) apresentações que poderão acontecer em escolas da capital, públicas
e/ou privadas, em locais de grande volume de pessoas como shoppings,
mercados, comércio, entre outros. As apresentações serão de
forma presencial e uma vez por local, com a duração de, no mínimo, 20 minutos
cada apresentação.
4 – Da Qualificação Técnica: a empresa (grupo) de teatro deverá apresentar
atestado de capacidade técnica emitido por entidade da administração
Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, ou empresa privada, que
comprove ter sido prestado serviço compatível com o objeto deste termo de
referência;
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referência;
5 – Da Especificação do Material: a empresa contratada deverá levar em suas
apresentações, no mínimo, o seguinte material:
5.1. Sistema de som (aparelho de reprodução de som, caixas de som e
microfone):
5.1.1 01 (um) aparelho de reprodução de som, 01 (uma) caixa de som e 02
(dois) microfones, com todos os cabos necessários e extensão;
5.2. 01 (um) megafone;
5.2.1 Distância de uso mínimo de 600 metros.

                           4. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

As apresentações serão realizadas durante o ano de 2019, entre os meses de
março e dezembro, e serão solicitadas com antecedência mínima de 15 dias da
data estipulada para cada apresentação.

                         5. DO LOCAL DE EXECUÇÃO

As apresentações deverão ser realizadas nos locais previamente determinados
pela Escola Judiciária Eleitoral, dentro da Capital, salvo se, por necessidade
extraordinária, for necessário alterar algum local de apresentação, desde que
dentro dos limites do município.

 
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de
recurso próprio desta Escola Judiciária Eleitoral.

 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Designar um servidor responsável pela fiscalização da execução das
atividades contratuais;
2. Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA
possa realizar os serviços conforme solicitado pela unidade responsável;
3. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material, cujo uso
considere fora das especificações contidas neste termo;
4. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer um dos integrantes do
grupo que considere inadequado para as apresentações;
5. Agendar reuniões com a empresa contratada para tratar de assuntos
referentes à produção do evento;
6. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais;
7. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços prestados, objetos do
presente Termo;
8. Realizar o pagamento dos serviços efetivamente prestados;
9. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução
do objeto.

 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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1. Entregar a nota fiscal quando da realização do serviço;
2. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
3. Manter-se, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com
as obrigações a serem assumidas e as condições de habilitação e qualificação
exigidas;
4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus adicional para a
CONTRATANTE;
5. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE, atendendo de imediato às reclamações;
6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto
de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento
em razão da execução contratual devendo orientar seus empregados nesse
sentido;
7. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito
cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto
todas as despesas com: materiais, alimentação e transporte da sua equipe de
apoio, locação e/ou aquisição de equipamentos, mão de obra, fretes, impostos,
taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à
perfeita execução dos serviços pela contratada;
8. Plena responsabilidade pela fiscalização/acompanhamento na prestação
dos serviços subcontratados;
9. Fornecer toda a logística necessária à execução dos serviços, em
consonância com a lista fornecida pela EJE/AL, no máximo, uma (01) hora antes
do início de cada evento;
10. Comparecer às reuniões preestabelecidas pela Escola Judiciária Eleitoral
do TRE/AL;
11. Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar
a perfeita execução dos serviços, deverá a CONTRATADA comunicá-los, por
escrito, ao gestor do contrato designado pelo TRE/AL, em, no mínimo, 72 h
(setenta e duas horas) dias antes da realização do evento, viabilizando sua
interferência e correção na situação apresentada;
12. A CONTRATADA deverá fornecer número de telefone para a localização
do responsável pela realização do serviço, reservando ao CONTRATANTE o
direito de acionar a CONTRATADA sempre que necessário;
13. Deverão ser rigorosamente observados os prazos de execução dos
serviços previamente estabelecidos;
14. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total
ou parte, os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da sua execução;
15. Responsabilizar-se por todo ônus referente aos serviços contratados, bem
como tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e demais
exigências legais para o pleno exercício de suas atividades, visto que seus
funcionários não terão vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
16. Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação
e qualificação exigidas para a contratação;
17. Manter os atores em ação devidamente identificados por crachá;
18. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais,
previdenciários e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho de seus
empregados, no desempenho de seus serviços ou em conexão com eles, não
existindo entre o Tribunal e àqueles qualquer vínculo empregatício. A
inadimplência da CONTRATADA, em relação a esses encargos, não transfere
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para o Tribunal a responsabilidade por seu pagamento.
19. Será obrigação da futura contratada exibir, previamente, uma amostra
da encenação, cujo texto será de sua elaboração, dentro dos temas
relacionados no Objetivo deste termo de referência.

 
9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Escola Judiciária Eleitoral.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 17/12/2018, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0479916 e o código CRC DD6FAB48.

0011565-73.2018.6.02.8502 0479916v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2018.
Ciente e de acordo com o Termo de Referência EJE

(evento 0479916).
 
À Direção-Geral.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS,
Diretor da EJE/AL, em 17/12/2018, às 18:09, 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
0480012 e o código CRC D15559AD.

0011565-73.2018.6.02.8502 0480012v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2018.
Considerando a proposta de contratação de prestação de

serviços, bem como o termo de referência 0479916, encaminhados
pela Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração para as providências necessárias à instrução dos
autos com vistas à contratação ora requerida.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 18/12/2018, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0480734 e o código CRC B087576E.

0011565-73.2018.6.02.8502 0480734v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2018.
 
À COMAP para a instrução de que trata o art. 8º da

Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/12/2018, 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
0483156 e o código CRC C9EC154C.

0011565-73.2018.6.02.8502 0483156v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de grupo de teatro para realizar ações em escolas da capital, públicas e/ou
privadas, em locais de grande volume de pessoas como shoppings, mercados,
comércio, entre outros localizados nesta Capital.

 

2. JUSTIFICATIVA

A EJE/AL planta as sementes para a construção do futuro do jovem
eleitor, promovendo a educação política e estimulando o exercício da cidadania e o
voto consciente. O objetivo é levar o grupo de teatro para apresentações em escolas
da rede privada e pública, representando a informação de uma maneira mais leve,
lúdica e interativa, abordando os temas propostos de um modo tal que todos
aprendam se divertindo, com bom humor e satisfação, pois a nossa intenção é levar o
teatro para além do simples entretenimento, abordando temas relacionados a:
“a compra e venda do voto”, “combate à corrupção”, “democracia” e “cidadania”.

                            3. ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS

1 – Da Estrutura Humana:
1.1. As apresentações deverão contar com uma equipe de: 1 coordenador e,
pelo menos, 3 (três) atores, sendo 1 (um) músico;
1.2. Os atores deverão ter experiência em arte comprovada na modalidade por meio de
certificado ou declaração de instituição idônea, possuindo experiência em pelo menos
02 eventos, também comprovados por meio de certificados ou declaração.
2 – Do Figurino: O grupo deverá ter, no mínimo, 02 looks para composição das peças
teatrais, todas relacionadas aos temas escolhidos pela Escola Judiciária Eleitoral.
3 – Especificações dos eventos, locais de Apresentação e periodicidade: 6 (seis)
apresentações que poderão acontecer em escolas da capital, públicas e/ou privadas,
em locais de grande volume de pessoas como shoppings, mercados, comércio, entre
outros. As apresentações serão de forma presencial e uma vez por local, com a
duração de, no mínimo, 20 minutos, e, no máximo, 30 minutos, cada apresentação.
4 – Da Qualificação Técnica: a empresa (grupo) de teatro deverá apresentar atestado
de capacidade técnica emitido por entidade da administração Federal, Estadual ou
Municipal, direta ou indireta, ou empresa privada, que comprove ter sido prestado
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serviço compatível com o objeto deste termo de referência;
5 – Da Especificação do Material: a empresa contratada deverá levar em suas
apresentações, no mínimo, o seguinte material:
5.1. Sistema de som (aparelho de reprodução de som, caixas de som e microfone):
5.1.1 01 (um) aparelho de reprodução de som, 01 (uma) caixa de som e 02 (dois)
microfones, com todos os cabos necessários e extensão;
5.2. 01 (um) megafone;
5.2.1 Distância de uso mínimo de 600 metros.

                           4. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

As apresentações serão realizadas durante o ano de 2019, entre os meses de março e
dezembro, e serão solicitadas com antecedência mínima de 15 dias da data estipulada
para cada apresentação.

                         5. DO LOCAL DE EXECUÇÃO

As apresentações deverão ser realizadas nos locais previamente determinados
pela Escola Judiciária Eleitoral, dentro da Capital, salvo se, por necessidade
extraordinária, for necessário alterar algum local de apresentação, desde que dentro
dos limites do município.

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de
recurso próprio desta Escola Judiciária Eleitoral.

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Designar um servidor responsável pela fiscalização da execução das
atividades contratuais;
2. Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa realizar
os serviços conforme solicitado pela unidade responsável;
3. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material, cujo uso considere fora
das especificações contidas neste termo;
4. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer um dos integrantes do
grupo que considere inadequado para as apresentações;
5. Agendar reuniões com a empresa contratada para tratar de assuntos referentes
à produção do evento;
6. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais;
7. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços prestados, objetos do
presente Termo;
8. Realizar o pagamento dos serviços efetivamente prestados;
9. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução
do objeto.
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Entregar a nota fiscal quando da realização do serviço;
2. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessários;
3. Manter-se, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com
as obrigações a serem assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas;
4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE;
5. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE, atendendo de imediato às reclamações;
6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto
de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razão da execução contratual devendo orientar seus empregados nesse sentido;
7. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento
do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as
despesas com: materiais, alimentação e transporte da sua equipe de apoio, locação
e/ou aquisição de equipamentos, mão de obra, fretes, impostos, taxas, tarifas,
encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução
dos serviços pela contratada;
8. Plena responsabilidade pela fiscalização/acompanhamento na prestação dos serviços
subcontratados;
9. Fornecer toda a logística necessária à execução dos serviços, em consonância com
a lista fornecida pela EJE/AL, no máximo, uma (01) hora antes do início de cada evento;
10. Comparecer às reuniões preestabelecidas pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL;
11. Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar
a perfeita execução dos serviços, deverá a CONTRATADA comunicá-los, por escrito,
ao gestor do contrato designado pelo TRE/AL, em, no mínimo, 72 h (setenta e
duas horas) dias antes da realização do evento, viabilizando sua interferência e
correção na situação apresentada;
12. A CONTRATADA deverá fornecer número de telefone para a localização
do responsável pela realização do serviço, reservando ao CONTRATANTE o direito
de acionar a CONTRATADA sempre que necessário;
13. Deverão ser rigorosamente observados os prazos de execução dos
serviços previamente estabelecidos;
14. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total
ou parte, os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da sua execução;
15. Responsabilizar-se por todo ônus referente aos serviços contratados, bem
como tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e demais exigências
legais para o pleno exercício de suas atividades, visto que seus funcionários não
terão vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
16. Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação
e qualificação exigidas para a contratação;
17. Manter os atores em ação devidamente identificados por crachá;
18. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários
e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados, no
desempenho de seus serviços ou em conexão com eles, não existindo entre o Tribunal
e àqueles qualquer vínculo empregatício. A inadimplência da CONTRATADA, em relação
a esses encargos, não transfere para o Tribunal a responsabilidade por
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seu pagamento.
19. Será obrigação da futura contratada exibir, previamente, uma amostra
da encenação, cujo texto será de sua elaboração, dentro dos temas relacionados
no Objetivo deste termo de referência.

 

9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Escola Judiciária Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 14/01/2019, 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
0487629 e o código CRC 66BA833F.

0011565-73.2018.6.02.8502 0487629v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de janeiro de 2019.
À Seção de Compras
 
Senhor Chefe,
 
Informo que ajustei o termo de referência de modo

a torná-lo mais preciso no tocante às especificações e afastar
eventuais dúvidas no tocante aos termos de execução da
avença. Nesta senda, foram alterados o item 1, Objeto, de
modo a guardar coerência com o item 3.3 quanto aos locais
onde poderão ocorrer as apresentações, bem como o item 3.3,
com a finalidade de se estipular um limite de tempo para cada
apresentação pretendida, como forma de facilitar a formação
de preços.

Assim sendo, solicito gentilmente que considere
apenas o termo de referência 0487629 para viabilizar a
contratação pretendida.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 14/01/2019, às 17:05, 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
0487633 e o código CRC C1DA6745.

0011565-73.2018.6.02.8502 0487633v1
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E-mail - 0487690

Data de Envio: 
  14/01/2019 17:43:36

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

Para (com cópia oculta):
    marloscavalcanti@hotmail.com
    cepec.al@hotmail.com
    companhiaganymedes@yahoo.com.br
    euclydes.jose@hotmail.com
    orquideasdefogo@bol.com.br
    grupocoruricultura.al@hotmail.com
    apiceproducoesartisticas@gmail.com
    izabelly.sena2015@outlook.com

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO. MENOR PREÇO. 

Mensagem: 
  À Gerência Comercial.

Senhor(a) Gerente,

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob o nº
06.015.041/0001-38, pretende contratar serviços de Grupo Teatral, com vistas à divulgação das ações da
Justiça Eleitoral e conscientização política junto ao eleitorado de Maceió, mediante apresentações
(acompanhada de servidores da Justiça Eleitoral), CONFORME CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO EM ANEXO.

POSTO ISTO, vimos solicitar apoio dessa empresa no sentido de encaminhar proposta para execução dos
serviços com a maior brevidade.

Atenciosamente.

José Carlos de Souza
Telefones: 2122 7711 e 2122 7712.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0487629.html
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E-mail - 0489527

Data de Envio: 
  17/01/2019 18:13:19

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

Para (com cópia oculta):
    marcoscavalcanti@hotmail.com
    marloscavalcanti@hotmail.com
    cepec.al@hotmail.com
    companhiaganymedes@yahoo.com.br
    euclydes.jose@hotmail.com
    orquideasdefogo@bol.com.br
    grupocoruricultura.al@hotmail.com
    apiceproducoesartisticas@gmail.com
    izabelly.sena2015@outlook.com

Assunto: 
  REITERAÇÃO: SOLICITAÇÃO DE ORAÇAMENTO.

Mensagem: 
  
À Gerência Comercial.

Senhor(a) Gerente,

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob o nº
06.015.041/0001-38, pretende contratar serviços de Grupo Teatral, com vistas à divulgação das ações da
Justiça Eleitoral e conscientização política junto ao eleitorado de Maceió, mediante apresentações
(acompanhada de servidores da Justiça Eleitoral), CONFORME CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO EM ANEXO.

POSTO ISTO, vimos REITERAR e solicitar o apoio dessa empresa no sentido de encaminhar proposta para
execução dos serviços com a maior brevidade.

Atenciosamente.

José Carlos de Souza
Telefones: 2122 7711 e 2122 7712.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0487629.html
    E_mail_0487690.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2019.
Tendo em vista a mudança do titular da chefia

desta Seção em 28 de janeiro de 2019 e na qualidade de
substituta em exercício, atribuo os autos à Servidora Ana
Paula para continuidade do feito, após retorno da licença
médica a que faz jus no momento.

Maceió, 30 de janeiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 30/01/2019, às 13:05, 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
0494053 e o código CRC DF62F8BE.

0011565-73.2018.6.02.8502 0494053v1
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E-mail - 0494997

Data de Envio: 
  31/01/2019 17:58:03

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

Para (com cópia oculta):
    ednaopt@hotmail.com
    ceo@kapacite.com.br
    gmje@ig.com.br
    abelforte@globo.com
    pertecpe@pertecpe.com.br
    thaineeventos@yahoo.com.br
    contato@barretoseventos.com.br
    eventos@barretoseventos.com.br
    aureliano.roberta@hotmail.com
    izabelly.sena2015@outlook.com
    marloscavalcanti@hotmail.com
    cepec.al@hotmail.com
    companhiaganymedes@yahoo.com.br
    euclydes.jose@hotmail.com
    orquideasdefogo@bol.com.br
    grupocoruricultura.al@hotmail.com
    apiceproducoesartisticas@gmail.com
    marcoscavalcanti@hotmail.com
    eucllydes.jose@hotamil.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Contratação. Grupo de teatro. Apresentação. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas através da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-AL), visando realizar
ações com os jovens eleitores neste Capital, pretende contratar grupo de teatro para apresentações em
escolas e/ou outros locais públicos com estimativa de 06 (seis) apresentações ao longo do exercício de
2019, abordando temas relacionados a compra e venda do voto, combate à corrupção e democracia e
cidadania.

Para isto, solicitamos proposta conforme especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL 
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

Anexos:
    Termo de Referência. Apresentação. Grupo teatral..pdf
    Termo_de_Referencia_0487629.html
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E-mail - 0495431

Data de Envio: 
  01/02/2019 12:41:03

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

Para (com cópia oculta):
    ciahiperativa@gmail.com
    ataalagoas@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Contratação. Grupo de teatro. Apresentação. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas através da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-AL), visando realizar
ações com os jovens eleitores neste Capital, pretende contratar grupo de teatro para apresentações em
escolas e/ou outros locais públicos com estimativa de 06 (seis) apresentações ao longo do exercício de
2019, abordando temas relacionados a compra e venda do voto, combate à corrupção e democracia e
cidadania.

Para isto, solicitamos proposta, informando o valor cobrado por apresentação e conforme especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

Anexos:
    Termo de Referência. Apresentação. Grupo teatral..pdf
    Termo_de_Referencia_0487629.html

E-mail SEIC 0495431         SEI 0011565-73.2018.6.02.8502 / pg. 19



Status da mensagem: Mensagem foi respondida

De: Cia Hiperativa <ciahiperativa@gmail.com> 

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

Data: 04/02/2019 07:13 PM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Contratação. Grupo de teatro. Apresentação. TREAL

Olá

Segue anexo , fotos, orçamento,currículo equipe, currículo cia e portfólio.CORRIGIDO.
Pedimos desculpas.
com votos de uma ótima apreciação aguardamos um breve retorno.

Abertos a contra propostas.

Att
Cia Hiperativa

Favor Acuse Recebiimento

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=NG6P0ZDSG7KAA&View=Message...
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[2] Arquivo:
21105679_396405664091195_4355233534969715862_n.jpg

Tamanho: 70k Tipo de Conteúdo: image/jpeg
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[3] Arquivo:
41975519_595018137563279_6425419977037185024_n.jpg

Tamanho:
119k

Tipo de Conteúdo: image/jpeg
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[4] Arquivo:
45398110_616839692047790_7754754458713587712_n.jpg

Tamanho: 80k Tipo de Conteúdo: image/jpeg
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[5] Arquivo:
41833355_595016180896808_83834231154802688_n.jpg

Tamanho: 67k Tipo de Conteúdo: image/jpeg
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[6] Arquivo:
45467601_616839562047803_6974248498896044032_n.jpg

Tamanho: 76k Tipo de Conteúdo: image/jpeg
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[7] Arquivo:
45590121_616839205381172_968158819056091136_n.jpg

Tamanho: 64k Tipo de Conteúdo: image/jpeg

[8] Arquivo: Portilofio- Atualizado MARÇO 2018.docx
Tamanho:
2606k

Tipo de Conteúdo: application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document

[9] Arquivo: tre.docx Tamanho: 55k
Tipo de Conteúdo: application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document

Download arquivo zip contendo todos os anexos
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Portifólio

A Cia
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  A Cia Hiperativa foi fundada em Fevereiro de 2016 em Maceió-AL. Formada por profissionais do
setor teatral, que realiza pesquisas artísticas desenvolvidas nas escolas e utilizam-se como linguagem o
teatro  infantil,  tendo  como  foco  principal  o  estudo  e  apropriação  desta  linguagem,  com  suas
possibilidades  para  as  formações  e  construções  artísticas  em  destaque  para  o  teatro  infantil.
Utilizando espaços convencionais e alternativos para a difusão de suas atividades. A presença da Arte
como  disciplina  escolar,  ao  longo  da  história  da  educação,  tem  sido  demonstrada  como  um
descompasso entre os caminhos apontados pela produção teórica e a prática pedagógica existente. Em
muitas propostas, as artes são entendidas apenas como meros passatempos com atividades destituídas
de significados. A Cia surgiu a partir de encontro de estudantes do curso que queriam pesquisar e
investigar potências  criadoras para um teatro que os tirassem da zona de conforto.  O foco deste
projeto é movimentar a cena do teatro infantil em Maceió, sobretudo com o resgate da memória e
cultura. Visando que se tem perdido gradualmente a memória e cultura, surge a inquietação para que
exista resgate destas tradições, contos, lendas e brincadeiras, pensando em fomentar, em fazer, viver e
reviver  a essência  que o Teatro  Infantil  nos  proporciona.   Essa arte  estrutura-se  em uma tríade
composta por artistas, produção e público. Com base nessa tríade, se desenvolve as mais belas artes
que se manifesta no espaço teatral, fazendo com que viajemos em um mundo de novos conhecimentos
e prazeres, ao mesmo tempo em que nos faz desenvolver a análise, o questionamento, a curiosidade e o
prazer de entender as coisas de uma forma mais profunda e sistêmica.  Assim podemos dizer que, o
teatro é o instrumento que resgata o homem de um estado linear cultural e o faz aventurar-se em um
estado mais profundo, complexo, inovador agregando potencialidades relacionadas a valores sociais,
religiosos, educacionais e o bem-estar coletivo.  Em seu Currículo tem importantes participações em
festivais  nacionais  da  cena  teatral  brasileira  e  Apresentou-se  no  maior  teatro  da  cidade,  Teatro
Gustavo  Leite  (Centro  de  Convenções)  pelo  Ministério  Público  de  Alagoas  no  projeto  “Fale
Educação”.  Realizadores de projetos como: “A Escola Vai ao Teatro” e “O Teatro vai à Escola”, já
ultrapassa um número maior de 20 mil espectadores com seus espetáculos. Em parceria com ongs,
lares e orfanatos o grupo realiza projetos sociais totalmente gratuitos, levando instituições ao teatro.
firmou parceria de espetáculos e recreação no Parque Shopping Maceió e Contação de História e
Musicalização  na  Escola  Creche  Espaço  Kyds  Maceió.  Recentemente  foi  selecionado  com  três
espetáculos infantis no maior festival de teatro do mundo,o “Fringe Curitiba 2018” pela segunda vez
consecultiva.

Espetáculos
-Fadinha “a Magia Está a Varinha”  - Infantil - 2016
-Gideoa “ A Gata Leoa” -Infantil - 2017
-Isso é Uma Palhaçada – Infantil - 2017
-O Menino Juninho – Infantil – 2017
-Ueber um Sapo Divertido - 2018
- Contos Contados Cantados – Contação de História - 2018

Eventos
-Oficina  “O Ator e seus limites” – Maceió Shopping
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola Santa Barbara Benedito Bentes
-Fadinha “A Magia Está na Varinha “ Arapiraca Garden Shopping (1)
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Colégio Laerson Rosa – Bebedouro
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola Espaço Seguro- Benedito Bentes
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola Rui Barbosa – Benedito Bentes
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Colégio Guimarães – Jatiuca
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola Mamãe Coruja
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola Santa Úrsula
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola Manto Sagrado
-Fadinha “ A Magia Está na Varinha” Escola Pedacinho do Céu
-Gideão “ O Gato Vilão” - Escola Santa Úrsula
-Cospe Fogo- Escola Mamãe Coruja
-Cospe Fogo Escola Espaço Seguro- Benedito Bentes
-Cospe Fogo e Perna de Pau- Faculdade Facima
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Arapiraca Garden Shopping  (2)
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-Salão Beat Studio – Beleza interior – Empresarial
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola Florescer- Gruta
-Fadinha “ A Magia Está na Varinha” Escola Creche Sangreman
-Fadinha “ A Magia Está na Varinha” Escola Fundação Bradesco
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola Vovó Eulália – Jatiuca
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola Rei Davi – Jacintinho
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola Soares Lima – Novo Mundo
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Casa Magica- Gruta
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola Estrela de Davi - Jacintinho
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola Paraiso - Jacintinho
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola São Raphael – Jatiuca
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Colégio Potencial – Ponta Grossa
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola Milenium - Serraria
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola João e Maria – Benedito Bentes
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola Rui Barbosa (2) – Benedito Bentes
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Escola Espaço Kids – Gruta
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Projeto Fale Educação – Centro de Convenções
-Fadinha “A Magia Está na Varinha" Parque Shopping Maceió – Cruz das Almas
-Fadinhos Recreação" Parque Shopping Maceió – Cruz das Almas
-Teatro de Fantoche" Parque Shopping Maceió – Cruz das Almas
-Recreação Fadinhos" Escola Vila Rica – Serraria
-Fadinha “A Magia Está na Varinha”Projeto Quintas no Arena –Centro
-Contação de História" Parque Shopping Maceió – Cruz das Almas
-Gideoa A Gata Leoa " Parque Shopping Maceió – Cruz das Almas
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Festival de Teatro de Guarabira-Paraíba
-Gideoa A Gata Leoa " Escola Mamãe Coruja – Graciliano Ramos
-Isso É Uma Palhaçada - Escola Vovó Eulália - Jatiúca
-Gideoa A Gata Leoa " Maceió Shopping – Mangabeiras
-Fadinha "A Magia Está na Varinha"  Maceió Shopping – Mangabeiras
-Isso É Uma Palhaçada - Escola Geruza Costa - Jacintinho
-Isso É Uma Palhaçada - Escola O Verbo - Farol
-Isso É Uma Palhaçada - Escola Rui Barbosa - Benedito Bentes
-Fadinha " A Magia Está na Varinha" - Escola Espaço Educar- Ponta Verde
-Isso É Uma Palhaçada - Maceió Shopping - Mangabeiras
-Isso É Uma Palhaçada - Colégio Santa Úrsula – Jatiúca
-Contação de História e Musicalização – Escola Creche Sangreman
-Contação de História e Musicalização – Escola Creche  Espaço Kyds

Projeto Social
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Apala - Maceió
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Lar São Domingos - Maceió
-Fadinha “A Magia Está na Varinha” Lar da Menina -  Maceió
-Gideoa " A Gata Leoa" - Lar São Domingos

Festivais e Mostras Nacionais
-Mostra de Teatro de Rua Festmar- Ceará- Fadinha a Magia Está a Varinha -2016
-Festival de Teatro de Floriano- Piauí- Fadinha a Magia Está na Varinha - 2016
-Festival de Teatro de Infantil - Caruaru- Fadinha a Magia Está na Varinha - 2016
-Festival de Teatro de Alagoas- Maceió- Fadinha a Magia Está na Varinha - 2016
-Festival de Teatro de Curitiba- Fringe- Fadinha a Magia Está na Varinha - 2017
-Festival de Primavera de Guarabira- Paraíba - Fadinha a Magia Está na Varinha – 2017
-Festival de Teatro de Curitiba- Fringe- Fadinha a Magia Está na Varinha – 2018
-Festival de Teatro de Curitiba- Fringe- Isso É Uma Palhaçada – 2018
-Festival de Teatro de Curitiba- Fringe- Gideoa A Gata Leoa - 2018

Equipe
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Lucas Darlan/DRT 1417/AL - Ator, diretor, Produtor, autor, fundador da Cia Hiperativa, Graduado do 
curso de Arte Dramática Na ETA-UFAL.  Iniciou na área artística em 2003,convidado a integrar ações da 

companhia. Foi convidado como ator para os espetáculos “Mutum das 
Alagoas” (2008) e “Hello Boy” (2008) da Cia Cena Livre. Fez 
comercial da Faculdade Raimundo Marinho (2009) e participou como 
figurante do filme O Bem Amado (Globo Filmes -2009), Atualmente já 
tem sua própria Companhia de Teatro a Cia Teatro Artiservir e 
Hiperativa, fundada pelo próprio, onde designa os trabalhos em diversas
áreas, Ator, diretor, Produtor, autor, Figurinista e sonoplasta. Participou 
do Espetáculo “Pinóquio” da Escola Técnica de Artes, sucesso de casa 
cheia em Maceió, e criticado por grandes mestres do teatro alagoano. 
Hoje Acumula 23 Prêmios Nacionais de Teatro entre eles, 4 de Melhor 
Ator, 2 Melhor Diretor,1 Melhor Sonoplastia e 1 melhor texto.

Ingrid  Teixeira/DRT  1543/AL  -  Atriz,  Compositora,  oficineira,
fundadora da Cia Hiperativa, Estudante do curso de Artes Cênicas na
UFAL e da Escola Técnica de Artes UFAL, Hoje integra um dos grupos
mais  ativos  em  Maceió,  a  Cia  Artiservir,  onde  atualmente  compõe
músicas  em algumas  peças  e  desempenha  seu  trabalho  como atriz  e
produtora, em 2015 foi destaque na peça “A Boca Que Muito Fala” Em
São  Paulo,  que  lhe  rendeu  o  prêmio  de  Melhor  Atriz e  Espetáculo
vencedor  no  II  Festival  Nacional  Viver  Teatro  2015,  realizado  no
Teatro, Clara Nunes-São Paulo. Recentemente participou do Espetáculo
“Pinóquio” da Escola Técnica de Artes, que tem sido sucesso de casa
cheia em Maceió, e criticado por grandes mestres do teatro.

Emerson  Alves  de  Lira-  Ator,  Dançarino,  Figurinista,  Técnico,
Produtor, Oficineiro e Performer é Estudante do curso de Artes Cênicas
na UFAL e da Escola Técnica de Artes UFAL. Em constante formação
o ator produziu no distrito em que mora da cidade de Alagoinha-PE os
espetáculos “Arlequim de Carnaval (2007-2008)”, “Um Calango para
Zéfa (2008-2009)”, “A Paixão de Cristo (2008 a 2012)”, “O Auto da
Compadecida  (2010-2012)”,  Formou-se  como  Ator  na  cidade  de
Garanhuns-PE  pelo  projeto  Vem  Ver  Teatro-VVT3  com  ator  do
espetáculo  “O Alienista  (2012)”,  Espetáculo  “Bater  as  Botas  (2014-
2015)” e do projeto “VIVENCIA DE ARTE” com o grupo Clowns de
Quinta com o espetáculo “Ciarlatani (2015-2016)”, fez parte do elenco
de “Vamos-Mario Viana (2014)”, “Beatriz (2014)” e “Pinóquio (2015)”
montagens realizadas pela Escola Técnica de Artes-ETA-UFAL. Hoje
integra como convidado a Cia Hiperativa.

Sophia Molive – Atriz  e Produtora cultural, Sophia Molive é Formada
no Curso de Artes Cênicas e também  no curso de Formação de Atores 
da Universidade Federal de Alagoas.
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Espetáculos
Fadinha “a Magia Está na Varinha”

Sinopse:
O espetáculo conta as incríveis missões de uma Fadinha atrapalhada e seu fiel ajudante Duendinho, que a
todo tempo a faz lembrar que ela precisa atender aos pedidos dos personagens de diversos contos que ela
passou e ainda passará. Com belas canções infantis e com histórias lúdicas, trata de assuntos relacionados à
moral,  PÁSCOA, dengue,  reciclagem,  bullying,  higiene  bucal,  ética,  amor ao próximo e de que  nunca
devemos perder a esperança e nem desistir dos nossos sonhos.

Ficha Técnica:
Dramaturgia: Lucas Darlan
Direção: Lucas Darlan
Elenco: Lucas Darlan (Duende) e Ingrid Teixeira (Fadinha)
Cenário: Cia Hiperativa e Alex Cerqueira
Figurino: Alex Cerqueira
Maquiagem: Alex Cerqueira
Trilha Sonora: Lucas Darlan
Sonoplastia: Emerson de Lira
Iluminação: Emerson de Lira
Arte Gráfica: Feliphy Queiroz
Fotos: Fernanda Tenório,Alexandra Souza e Meson de Lira
Produção Executiva: Lucas Darlan e Ingrid Teixeira
Duração do espetáculo: 45 Minutos

Gideoa “A Gato Leoa”
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Sinopse:
Na peça, Gideoa (vilã) convida a plateia a navegar em um maluco plano de destruir a floresta e construir seu
habitat  dos  sonhos,  embalado  de  ludicidade,  esperteza  e  interatividade.  Assuntos  como  preservação,
reciclagem, lixo e poluição são situações emergenciais sobre os problemas do Meio Ambiente. Tendo em
vista como principal objetivo despertar na criança a imaginação e a preocupação com o meio ambiente. 

Ficha Técnica:
Dramaturgia: Lucas Darlan 
Direção: Lucas Darlan 
Elenco: Lucas Darlan  e Sophia Molive  
Cenário: Cia Hiperativa 
Figurino: Meson de Lira 
Maquiagem: Cia Hiperativa 
Trilha Sonora: Lucas Darlan 
Sonoplastia: Rid Teixeira 
Iluminação: Rid Teixeira 
Arte Gráfica: Feliphy Queiroz 
Fotos: Rid Teixeira. 
Produção Executiva: Lucas Darlan e Ingrid Teixeira 
Duração do espetáculo: 40 Minutos

“Isso é uma palhaçada”
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Sinopse: 
Em um show de ludicidade recheado de números clássicos de circo,  os palhaços “Uta e Guindinha” trazem 
o humor e a alegria do “picadeiro” para a criançada. Alguns ensinamentos como Bullyng e Trabalho infantil 
rodeiam essa divertida história de forma leve e bem divertida. 
 
Ficha Técnica: 
Dramaturgia: Lucas Darlan 
Direção: Lucas Darlan e Rid Teixeira 
Elenco: Lucas Darlan e Marco Rid Teixeira  
Cia Hiperativa: Meson de Lira 
Figurino: Meson de Lira 
Trilha Sonora: Lucas Darlan 
Sonoplastia: Meson de Lira 
Arte Gráfica: Felliphy Queiroz 
Fotos: Cia Hiperativa 
Produção Executiva: Lucas Darlan e Ingrid Teixeira Duração do espetáculo: 40 Minutos 

 
 

“Contos contados cantados”
(Contação de História)

Sinopse: 
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Histórias regionais contadas cantadas pelos palhaços utá e guidinha, vem embalados de musicalização e
levam o publico a uma viagem divertida e de muita ludicidade. Experientes em contação de histórias eles
prometem levar a criançada a viajar sem sair do lugar.  As histórias são inclusas confome o período do
contratante as datas comemorativas.
 
Ficha Técnica: 
Elenco: Lucas Darlan e Marco Rid Teixeira  
Trilha Sonora: Lucas Darlan  e Sophia Molive
Sonoplastia: Meson de Lira 
Arte Gráfica: Lucas Darlan 
Fotos: Cia Hiperativa 
Produção Executiva: Lucas Darlan e Ingrid Teixeira 
Duração do espetáculo: 40 Minutos 

Fantocharia Hiperativa 
“O Menino Juninho” 

Sinopse:
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Inspirado no dia-a-dia do mundo infantil , o Teatro de bonecos tem Juninho como centro do espetáculo. Em
duvidas e medos presentes em seus dias, Juninho nos leva a viajar em ensinamentos e respostas simples de
serem respondidas, mas que toda criança precisa sempre saber.

Ficha Técnica:
Dramaturgia: Lucas Darlan
Direção: Lucas Darlan e Rid Teixeira
Manipuladores: Lucas Darlan (Juninho) e Rid Teixeira (Fada e Mãe )
Cenário: Meson de Lira
Figurino: Meson de Lira
Confecção de Bonecos: Meson de Lira
Trilha Sonora: Lucas Darlan
Sonoplastia: Meson de Lira
Arte Gráfica: Lucas Darlan
Fotos: Cia Hiperativa
Produção Executiva: Lucas Darlan e Ingrid Teixeira
Duração do espetáculo: 40 Minutos

“A Boca Que Muito Fala”

Sinopse:
Na comédia “A Boca Que Muito Fala”, os ensinamentos bíblicos ganham tons cômicos, onde a fofoca e as
maledicências tem o poder de atrair o mal e suas consequências. Carmem e Lúcio são personagens que a
plateia  se  diverte  muito,  mas  raramente  querem  por  perto.  Língua  solta,  mexeriqueiro,  fofoqueiros,
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futriqueiros e leva e traz, são apenas algumas das caracteristas desses personagens que prometem levar o
público ao riso. Comédia vista por mais de 40 mil pessoas e com 22 prêmios em Festivais Nacionais.

Ficha Técnica:
Dramaturgia/Direção: Lucas Darlan
Elenco: Luciana Maria (Laura), Lucas Darlan(Lucio) e Nathalia Maria (Carmen)
Cenário: Lucas Darlan
Figurino/Cenografia: Meson de Lira
Maquiagem: Cia Artiservir
Trilha Sonora: Claudio Henrique
Sonoplastia: Rodolpho Miranda
Iluminação: Rodolpho Miranda
Fotos: Artiservir
Produção Artística: Cia. De Teatro Artiservir
Produção Executiva: Lucas Darlan.
Duração do espetáculo: 50 minutos
Design Gráfico: Felliphy Queiroz
Realização: Cia Artiservir
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Outros Serviços

*Recreação
*Contação de História

*Zumba Infantil
*Musicalização

*Pintura Facial Infantil
*Espetáculos Empresariais

*Perna de Pau 
*Cospe Fogo
*Malabares 
*Swing Poin

*Texto Encomendando
*Direção de Espetáculos
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Cia Hiperativa
CNPJ: 11.623.217/0001-74

E-mail:  ciahiperativa@gmail.com
Telefones: 82 9 9829-5954 (tim) / 9 8726-0963 (oi e zap) / 9 8849 -5485 (oi e zap)

Site: ciahiperativa.blogspot.com
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  Cia Hiperativa
Conj.: Graciliano Ramos, Rua 65, Quadra M 6, 173 Cidade Universitária. 

CNPJ: 11.623.217/000174
Contatos: ciahiperativa@gmail.com

Site: ciahiperativa.blogspot.com
82 9 87260963// 98849-5485

ASSUNTO: Orçamento Contratação Grupo de teatro Apresentação  TRE-
AL

Maceió, 04 de Fevereiro de 2018
Proposta Orçamentária

Estamos enviando conforme solicitado orçamento para apresentação teatral.

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL R$

01 Esquete Teatral
“O Péssimo Político”

500,00 3.000,00

O Péssimo Político
“A peça reúne política, cidadania e humor”.

Sinopse:
Cenas lúdicas da atualidade são apresentadas pelos palhaços Úta e Guidinha, que revezam
personagens caricatos e cômicos, no desenrolar da história os atores interagem e trazem consi-
go um olhar de forma leve sobre a política atual. Despertando na plateia um interesse mutuo
sobre o assunto, de forma com que o publico se identifique com as situações do cotidiano e da
mídia.

Obs.: utilizaremos instrumento musical ao vivo, sem necessidade de som para projeção.

Atenciosamente,
LUCAS DARLAN – DRT 1417/AL

Produtor cultural – (82) 98726-0963 / 98849-5485
E-MAIL: ciahiperativa@gmail.com / lucasbarrosmaisjesus@hotmail.com 
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  Cia Hiperativa
Conj.: Graciliano Ramos, Rua 65, Quadra M 6, 173 Cidade Universitária. 

CNPJ: 11.623.217/000174
Contatos: ciahiperativa@gmail.com

Site: ciahiperativa.blogspot.com
82 9 87260963// 98849-5485

Curriculo Equipe 
Ator  -  Lucas  Darlan/DRT  1417/AL  -  Ator,  diretor,  Produtor,  autor,  fundador  da  Cia
Hiperativa, Graduado do curso de Arte Dramática Na ETA-UFAL.  Iniciou na área artística
em 2003,convidado a integrar ações da Companhia da Meia Noite. Foi convidado como ator
para os espetáculos “Mutum das Alagoas” (2008) e “Hello Boy” (2008) da Cia Cena Livre.
Fez comercial da Faculdade Raimundo Marinho (2009) e participou como figurante do filme
O Bem Amado (Globo Filmes -2009), Atualmente já tem sua própria Companhia de Teatro a
Cia  Teatro  Artiservir  e  Hiperativa,  fundada  pelo  próprio,  onde  designa  os  trabalhos  em
diversas  áreas,  Ator,  diretor,  Produtor,  autor,  Figurinista  e  sonoplasta.  Participou  do
Espetáculo  “Pinóquio”  da Escola  Técnica  de  Artes,  sucesso de  casa  cheia  em Maceió,  e
criticado por grandes mestres do teatro alagoano. Hoje Acumula 23 Prêmios Nacionais de
Teatro entre eles, 4 de Melhor Ator, 2 Melhor Diretor,1 Melhor Sonoplastia e 3 melhor
texto.

Atriz - Ingrid Teixeira/DRT 1543/AL -  Atriz, Compositora, oficineira, fundadora da Cia
Hiperativa, Estudante do curso de Artes Cênicas na UFAL e  formada da Escola Técnica de
Artes UFAL, Hoje integra um dos grupos mais ativos em Maceió, a Cia Hiperativa, participou
da Cia Artiservir onde compôs músicas em algumas peças e desempenhava seu trabalho como
atriz e produtora, em 2015 foi destaque na peça “A Boca Que Muito Fala” Em São Paulo, que
lhe  rendeu o  prêmio de Melhor Atriz e  Espetáculo  vencedor no  II  Festival  Nacional
Viver Teatro 2015,realizado no Teatro, Clara Nunes-São Paulo. Participou do Espetáculo
“Pinóquio” da Escola Técnica de Artes, sucesso de casa cheia em Maceió, e criticado por
grandes mestres do teatro.

Coordenadora - Sophia Molive/DRT 1012/AL – Atriz e Produtora cultural, Sophia Molive
é  Formada  no  Curso  de  Artes  Cênicas  e  também  no  curso  de  Formação  de  Atores  da
Universidade  Federal  de  Alagoas.  Em  Seu  currículo  tem  mais  de  20  espetáculos,  15
performances e mais de 10 intervenções teatrais, já atuou em espetáculos de grandes Cias de
Alagoas como convidada. Hoje integra como convidado a Cia Hiperativa.
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  Cia Hiperativa
Conj.: Graciliano Ramos, Rua 65, Quadra M 6, 173 Cidade Universitária. 

CNPJ: 11.623.217/000174
Contatos: ciahiperativa@gmail.com

Site: ciahiperativa.blogspot.com
82 9 87260963// 98849-5485

Curriculo da Cia
A Cia Hiperativa é uma companhia Alagoana que tem buscado desenvolver uma linguagem
teatral autoral e experimental através da pesquisa nas diversas manifestações artísticas, e em
constante  diálogo  com  seu  público.
       A história do Cia Hiperativa começa em 2016, quando Lucas Darlan e Rid Teixeira,
formados  pela  Universidade  Federal  de  Alagoas,  se  unem para  produzir  espetáculos  que
tenham  um  contato  direto  com  o  público  através  da  comédia,  com  base  no  improviso,
premiados em festivais nacionais e agregados de alguns grupos alagoanos, iniciar a Cia, sem
dúvida foi uma grande aposta,  com uma bagagem de experiências,  encontros em festivais
nacionais e espetáculos importantes em seus currículos, em sua primeira montagem “Fadinha
A Magia Está na Varinha” carro forte da cia, a dupla decola com sucesso e muita aceitação do
público.
      Com foco no público infantil a Cia apresenta os seus espetáculos de repertório em teatros,
escolas (Projeto Escola), instituições ou espaços alternativos de todo o Brasil. Não somente,
participa de mostras e festivais de teatro pelo Brasil, e em eventos e congressos vinculados à
educação  e  à  cultura.  Paralelamente,  ministra  cursos  e  oficinas  sobre  o teatro  e  aulas  de
musicalização  e  Contação  de  história  para  crianças.
          Firmou-se, em pouco tempo, por seu especial cuidado com o universo das crianças,
com o desenvolvimento de uma dramaturgia educadora, e por seu profissionalismo, marcado
por  cada  uma  de  suas  mais  de  200  apresentações  já  realizadas.  A  Cia  almeja  sempre,
sobremaneira,  exercer  o  seu  papel  na  construção  de  uma  sociedade  melhor,  seja  para  o
publico  infantil  ou  adulto
      Em suas experiências de grupo, a Cia participou de festivais, no Ceará, Piauí, Curitiba,
Pernambuco, Paraíba e nossa querida Alagoas. Também já apresentou em grandes teatros,
inclusive  no  maior  de  Alagoas,  Teatro  Gustavo  Leite.
     Por sua competência, qualidade e profissionalismo a Cia firmou uma parceria fixa com a
Creche  Escola  Espaço  Kyds,  onde realiza  suas  oficinas  de  musicalização  e  Contação  de
história  para  crianças.  Em 2017 a  cia  apresentou  o  espetáculo  “Fadinha  a  magia  está  na
varinha” no Fringe - Curitiba. Em 2018 Pela segunda vez consecutiva, foi selecionada para o
Maior Festival de Teatro do Mundo com três espetáculos infantis na categoria rua, Fadinha,
Gideoa  e  Palhaçada.
       Em 2018 a cia tem uma clientela fiel, entre Escolas, Shoppings e Clientes alternativos.
         Desde a  sua fundação o grupo tem um trabalho social  voltado a  oferecer  arte  de
qualidade para ongs, orfanatos e lares de crianças, gratuitamente, onde eles possibilitam essas
crianças a terem contato direto com teatro e especificamente no Teatro.
Festivais e Mostras nacionais
*Mostra de Teatro de Rua Festmar- Ceará- Fadinha a Magia Está a Varinha -2016
*Festival de Teatro de Floriano- Piauí- Fadinha a Magia Está na Varinha – 2016
*Quintas no Arena – Alagoas – Fadinha a Magia Está na Varinha - 2016
*Festival de Teatro de Infantil - Caruaru- Fadinha a Magia Está na Varinha - 2016
*Festival de Teatro de Alagoas- Maceió- Fadinha a Magia Está na Varinha - 2016
*Festival de Teatro de Curitiba- Fringe- Fadinha a Magia Está na Varinha - 2017
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  Cia Hiperativa
Conj.: Graciliano Ramos, Rua 65, Quadra M 6, 173 Cidade Universitária. 

CNPJ: 11.623.217/000174
Contatos: ciahiperativa@gmail.com

Site: ciahiperativa.blogspot.com
82 9 87260963// 98849-5485

*Festival de Primavera de Guarabira- Paraíba - Fadinha a Magia Está na Varinha – 2017
*Festival de Teatro de Curitiba- Fringe- Fadinha a Magia Está na Varinha – 2018
*Festival de Teatro de Curitiba- Fringe- Isso É Uma Palhaçada – 2018
*Festival de Teatro de Curitiba- Fringe- Gideoa A Gata Leoa – 2018
* Edital Pauta Aberta Arte Pajuçara – Alagoas – Fadinha a Magia Está na Varinha -2018
*Teatro Deodoro é o Maior Barato – Alagoas – Gideoa, a gata leoa – 2018
*Festival Viver Teatro- São Paulo – Fadinha -2019
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Status da mensagem: Mensagem foi respondida

De: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com> 

Para:
"seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>, "anasilva@tre-al.jus.br"
<anasilva@tre-al.jus.br>

Data: 07/02/2019 03:42 PM

Assunto: ORÇAMENTO CAZUADINHA

SEGUE EM ANEXO O ORÇAMENTO CONFORME SOLICITADO E DESDE JÁ AGRADECEMOS PELA
PREFERÊNCIA DE SEMPRE.
PEDIMOS DESCULPAS PELA DEMORA, MAS ESTAVA NO LIXEIRO ELETRÔNICO.
ESSA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA VAI DE ACORDO AONDE SERÃO AS APRESENTAÇÕES E ESTAMOS
ABERTAS A NEGOCIAÇÃO.

 IZABELLY SENA
 PRODUTORA EXECUTIVA E EMPRESÁRIA

CONTATO: 82 99626-3201

[2] Arquivo:
PROPOSTA TRE
2019
IZABELLY.docx

Tamanho:
34k

Tipo de Conteúdo: application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=KCUHN...

1 de 1 07/02/2019 16:07
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CNPJ: 21.964.258/0001-88

Maceió, 07 de Fevereiro de 2019.

Ao Diretor da Escola Judiciária Eleitoral

Venho  através  desta,  encaminhar  proposta  de  apresentação  teatral
PRECISA-SE DE ELEITOR.  A  proposta  apresentada  nesta,  oferece  quatro
apresentações, com duração de 30 minutos e conta com a participação de dois
atores,  um músico  e  um produtor.  No  valor  da  proposta  já  estão  inclusas
despesas com cachês,  passagens,  hospedagem,  alimentação,  montagem e
desmontagem  de  material,  impostos  tributários,  alugueis  de  equipamentos
sonoros como caixa de som, microfones, cabos, extensões e megafones.

ATRAÇÃO TEXTO
CAZUADINHA PRECISA-SE DE ELEITOR

VALOR DA PROPOSTA: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) valor para as
4  APRESENTAÇÕES  EM  MACEIÓ  COM
TUDO INCLUSO.

Atenciosamente:

__________________________

Izabelly Thays Fonseca de Sena

Representante Legal

Av. JOÃO DAVINO, Nº 918, EDFº VANESSA, APTO: 201 Maceió – AL
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Status da mensagem: Mensagem foi respondida

De: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com> 

Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>

Data: 07/02/2019 03:59 PM

Assunto: RE: ORÇAMENTO CAZUADINHA

PROPOSTA CORRIGIDA!

De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 18:47
Para: izabelly sena
Assunto: Re: ORÇAMENTO CAZUADINHA

Boa tarde Izabelly,

A previsão para o exercício 2019 é de 06 (seis) apresentações. A proposta menciona 04 (quatro).

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

From: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com>
To: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>, "anasilva@tre-al.jus.br" <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 7 Feb 2019 18:42:41 +0000
Subject: ORÇAMENTO CAZUADINHA

SEGUE EM ANEXO O ORÇAMENTO CONFORME SOLICITADO E DESDE JÁ AGRADECEMOS PELA
PREFERÊNCIA DE SEMPRE.
PEDIMOS DESCULPAS PELA DEMORA, MAS ESTAVA NO LIXEIRO ELETRÔNICO.
ESSA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA VAI DE ACORDO AONDE SERÃO AS APRESENTAÇÕES E ESTAMOS
ABERTAS A NEGOCIAÇÃO.

 IZABELLY SENA
 PRODUTORA EXECUTIVA E EMPRESÁRIA

CONTATO: 82 99626-3201
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[2] Arquivo:
PROPOSTA TRE
2019
IZABELLY.docx
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34k
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CNPJ: 21.964.258/0001-88

Maceió, 07 de Fevereiro de 2019.

Ao Diretor da Escola Judiciária Eleitoral

Venho  através  desta,  encaminhar  proposta  de  apresentação  teatral
PRECISA-SE DE ELEITOR.  A  proposta  apresentada  nesta,  oferece  quatro
apresentações, com duração de 30 minutos e conta com a participação de dois
atores,  um músico  e  um produtor.  No  valor  da  proposta  já  estão  inclusas
despesas com cachês,  passagens,  hospedagem,  alimentação,  montagem e
desmontagem  de  material,  impostos  tributários,  alugueis  de  equipamentos
sonoros como caixa de som, microfones, cabos, extensões e megafones.

ATRAÇÃO TEXTO
CAZUADINHA PRECISA-SE DE ELEITOR

VALOR DA PROPOSTA: R$  15.000,00  (QUINZE  MIL  REAIS)  valor
para as 06 APRESENTAÇÕES EM MACEIÓ
COM TUDO INCLUSO.

Atenciosamente:

__________________________

Izabelly Thays Fonseca de Sena

Representante Legal

Av. JOÃO DAVINO, Nº 918, EDFº VANESSA, APTO: 201 Maceió – AL
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br> 

Para: "Cia Hiperativa" <ciahiperativa@gmail.com>

Data: 12/02/2019 01:08 PM

Assunto:
Re: [seic] Solicitação. Cotação. Contratação. Grupo de teatro.
Apresentação. TREAL

Boa tarde Lucas,

Conforme conversamos por telefone semana passada; solicito, por gentileza, confirmação do valor do orçamento
enviado em 04/02/2019 no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais) por
apresentação, observando as especificações e demais requisitos previstos no termo de referência, ao qual
reencaminho em anexo, como quantitativo da equipe participante, figurino e material para as apresentações.

Divergências ou sugestões em relação ao requerido no termo de referência, favor relatar na proposta.

Aguardo um retorno. Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

From: Cia Hiperativa <ciahiperativa@gmail.com>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 4 Feb 2019 20:13:14 -0200
Subject: [seic] Solicitação. Cotação. Contratação. Grupo de teatro. Apresentação. TREAL

Olá

Segue anexo , fotos, orçamento,currículo equipe, currículo cia e portfólio.CORRIGIDO.
Pedimos desculpas.
com votos de uma ótima apreciação aguardamos um breve retorno.

Abertos a contra propostas.

Att
Cia Hiperativa

Favor Acuse Recebiimento

[2] Arquivo: Termo de Referência.
Apresentação. Grupo teatral..pdf

Tamanho:
264k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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E-mail - 0501764

Data de Envio: 
  14/02/2019 13:34:36

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

Para (com cópia oculta):
    ednaopt@hotmail.com
    ceo@kapacite.com.br
    gmje@ig.com.br
    abelforte@globo.com
    pertecpe@pertecpe.com.br
    thaineeventos@yahoo.com.br
    contato@barretoseventos.com.br
    eventos@barretoseventos.com.br
    aureliano.roberta@hotmail.com
    marloscavalcanti@hotmail.com
    cepec.al@hotmail.com
    companhiaganymedes@yahoo.com.br
    euclydes.jose@hotmail.com
    orquideasdefogo@bol.com.br
    grupocoruricultura.al@hotmail.com
    apiceproducoesartisticas@gmail.com
    marcoscavalcanti@hotmail.com
    eucllydes.jose@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Contratação. Grupo de teatro. Apresentação. TREAL

Mensagem: 
  Prezados,

Boa tarde,

Reiteramos pedido de proposta para contratação de apresentação teatral, conforme abaixo:

Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas através da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-AL), visando realizar
ações com os jovens eleitores neste Capital, pretende contratar grupo de teatro para apresentações em
escolas e/ou outros locais públicos com estimativa de 06 (seis) apresentações ao longo do exercício de
2019, abordando temas relacionados a compra e venda do voto, combate à corrupção e democracia e
cidadania.

Para isto, solicitamos proposta conforme especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL 
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
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E-mail - 0501774

Data de Envio: 
  14/02/2019 13:42:33

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

Para:
    ciahiperativa@gmail.com

Assunto: 
  Confirmação. Proposta. Apresentação. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Lucas,

Boa tarde,

Conforme conversamos por telefone semana passada, reencaminho em anexo e-mail enviado dia
12/02/2019 a respeito da confirmação do valor da proposta e da ciência das exigências e especificações
requeridas no termo de referência. 

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122 - 7712 / 7711

Anexos:
    E_mail_0500147_Email._Confirmacao._Valor._Proposta._Cia_Hiperativa..pdf
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De: Cia Hiperativa <ciahiperativa@gmail.com> 

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

Data: 20/02/2019 11:45 AM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Contratação. Grupo de teatro. Apresentação. TREAL

Olá

Segue anexo , fotos, orçamento,currículo equipe, currículo cia e portfólio.
com votos de uma ótima apreciação aguardamos um breve retorno.

Abertos a contra propostas.

Att
Cia Hiperativa

Em sex, 1 de fev de 2019 às 13:41, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas através da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-AL), visando realizar ações com os jovens eleitores neste Capital, pretende
contratar grupo de teatro para apresentações em escolas e/ou outros locais públicos com estimativa de 06 (seis) apresentações ao longo do exercício de 2019,
abordando temas relacionados a compra e venda do voto, combate à corrupção e democracia e cidadania.

Para isto, solicitamos proposta, informando o valor cobrado por apresentação e conforme especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
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[2] Arquivo:
21105679_396405664091195_4355233534969715862_n.jpg

Tamanho: 70k Tipo de Conteúdo: image/jpeg
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  Cia Hiperativa
Conj.: Graciliano Ramos, Rua 65, Quadra M 6, 173 Cidade Universitária. 

CNPJ: 11.623.217/000174
Contatos: ciahiperativa@gmail.com

Site: ciahiperativa.blogspot.com
82 9 87260963/9 98295954 / 9 9667 1044

ASSUNTO: Orçamento TER-AL
Maceió, 20 de Fevereiro  de 2018

Proposta Orçamentário
Estamos enviando conforme solicitado orçamento de espetáculos e outros serviços.

Tabela de Acordo com Edital

ITE
M

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

VALOR
UNITÁRIO

 QUANTIDADE VALOR TOTAL
R$

01                    Ator 120,00 3        2.160,00

02             Coordenador 150,00 1 900,00

   03 Figurino 80,00 6 480,00

04 Megafone 160,00 1 160,00

05 Som      260,00 1 780,00

06 Microfone 100,00 3 1.800,00

Total 6.280,00

 
Tabela  como proposta de Teatro de Rua, sem uso de alguns itens do Edital.

ITE
M

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

VALOR
UNITÁRIO

 QUANTIDADE VALOR TOTAL
R$

01                    Ator 120,00 3        2.160,00

02             Coordenador 150,00 1 900,00

   03 Figurino 80,00 6 480,00

04 Megafone 160,00 1 160,00

Total 3.700,00

Obs.: Por fazemos muita ação neste perfil, de acordo com edital, temos um bom trabalho vocal e
de projeção. O que em nossa visão, não seria necessário toda essa aparelhagem de som.
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  Cia Hiperativa
Conj.: Graciliano Ramos, Rua 65, Quadra M 6, 173 Cidade Universitária. 

CNPJ: 11.623.217/000174
Contatos: ciahiperativa@gmail.com

Site: ciahiperativa.blogspot.com
82 9 87260963/9 98295954 / 9 9667 1044

O Péssimo Político –
“A peça reúne política, cidadania e humor”.

Sinopse:
Cenas lúdicas da atualidade são apresentadas pelos palhaços Úta, Guidinha e Gorxuxa, que re-
vezam personagens caricatos e cômicos, no desenrolar da história os atores interagem e tra-
zem consigo um olhar de forma leve sobre a política atual. Despertando na plateia um interes-
se mutuo sobre o assunto, de forma com que o publico se identifique com as situações do coti-
diano e da mídia.

Atenciosamente,
LUCAS DARLAN – DRT 1417/AL

Produtor cultural – (82) 98726-0963 / 98849-5485
E-MAIL: ciahiperativa@gmail.com / lucasbarrosmaisjesus@hotmail.com 
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  Cia Hiperativa
Conj.: Graciliano Ramos, Rua 65, Quadra M 6, 173 Cidade Universitária. 

CNPJ: 11.623.217/000174
Contatos: ciahiperativa@gmail.com

Site: ciahiperativa.blogspot.com
82 9 87260963/9 98295954 / 9 9667 1044

Curriculo Equipe 
Ator  -  Lucas  Darlan/DRT  1417/AL  -  Ator,  diretor,  Produtor,  autor,  fundador  da  Cia
Hiperativa, Graduado do curso de Arte Dramática Na ETA-UFAL.  Iniciou na área artística
em 2003,convidado a integrar ações da Companhia da Meia Noite. Foi convidado como ator
para os espetáculos “Mutum das Alagoas” (2008) e “Hello Boy” (2008) da Cia Cena Livre.
Fez comercial da Faculdade Raimundo Marinho (2009) e participou como figurante do filme
O Bem Amado (Globo Filmes -2009), Atualmente já tem sua própria Companhia de Teatro a
Cia  Teatro  Artiservir  e  Hiperativa,  fundada  pelo  próprio,  onde  designa  os  trabalhos  em
diversas  áreas,  Ator,  diretor,  Produtor,  autor,  Figurinista  e  sonoplasta.  Participou  do
Espetáculo  “Pinóquio”  da Escola  Técnica  de  Artes,  sucesso de  casa  cheia  em Maceió,  e
criticado por grandes mestres do teatro alagoano. Hoje Acumula 23 Prêmios Nacionais de
Teatro entre eles, 4 de Melhor Ator, 2 Melhor Diretor,1 Melhor Sonoplastia e 3 melhor
texto.

Atriz - Ingrid Teixeira/DRT 1543/AL -  Atriz, Compositora, oficineira, fundadora da Cia
Hiperativa, Estudante do curso de Artes Cênicas na UFAL e  formada da Escola Técnica de
Artes UFAL, Hoje integra um dos grupos mais ativos em Maceió, a Cia Hiperativa, participou
da Cia Artiservir onde compôs músicas em algumas peças e desempenhava seu trabalho como
atriz e produtora, em 2015 foi destaque na peça “A Boca Que Muito Fala” Em São Paulo, que
lhe  rendeu o  prêmio de Melhor Atriz e  Espetáculo  vencedor no  II  Festival  Nacional
Viver Teatro 2015,realizado no Teatro, Clara Nunes-São Paulo. Participou do Espetáculo
“Pinóquio” da Escola Técnica de Artes, sucesso de casa cheia em Maceió, e criticado por
grandes mestres do teatro.

Atriz - Sophia Molive/DRT 1012/AL – Atriz e Produtora cultural, Sophia Molive é Formada
no Curso de Artes Cênicas e também  no curso de Formação de Atores da Universidade
Federal de Alagoas. Em Seu currículo tem mais de 20 espetáculos, 15 performances e mais de
10  intervenções  teatrais,  já  atuou  em  espetáculos  de  grandes  Cias  de  Alagoas  como
convidada. Hoje integra como convidado a Cia Hiperativa.

Coordenador - Emerson Alves de Lira-Ator, Figurinista, Técnico, Produtor, Oficineiro e
Performer é Estudante do curso de Artes Cênicas na UFAL e da Formado da Escola Técnica
de Artes UFAL. Em constante formação o ator produziu no distrito em que mora da cidade de
Alagoinha-PE os espetáculos “Arlequim de Carnaval (2007-2008)”, “Um Calango para Zéfa
(2008-2009)”, “A Paixão de Cristo (2008 a 2012)”, “O Auto da Compadecida (2010-2012)”,
Formou-se como Ator na cidade de Garanhuns-PE pelo projeto Vem Ver Teatro-VVT3 com
ator do espetáculo “O Alienista (2012)”, Espetáculo “Bater as Botas (2014-2015)”e do projeto
“VIVENCIA DE ARTE” com o grupo Clowns de Quinta com o espetáculo “Ciarlatani (2015-
2016)”, fez parte do elenco de “Vamos-Mario Viana (2014)”, e “Pinóquio (2015)” montagens
realizadas  pela  Escola  Técnica  de  Artes  UFAL.  Hoje  integra  como  convidado  a  Cia
Hiperativa.
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  Cia Hiperativa
Conj.: Graciliano Ramos, Rua 65, Quadra M 6, 173 Cidade Universitária. 

CNPJ: 11.623.217/000174
Contatos: ciahiperativa@gmail.com

Site: ciahiperativa.blogspot.com
82 9 87260963/9 98295954 / 9 9667 1044

Curriculo da Cia
A Cia Hiperativa é uma companhia Alagoana que tem buscado desenvolver uma linguagem
teatral autoral e experimental através da pesquisa nas diversas manifestações artísticas, e em
constante  diálogo  com  seu  público.
       A história do Cia Hiperativa começa em 2016, quando Lucas Darlan e Rid Teixeira,
formados  pela  Universidade  Federal  de  Alagoas,  se  unem para  produzir  espetáculos  que
tenham  um  contato  direto  com  o  público  através  da  comédia,  com  base  no  improviso,
premiados em festivais nacionais e agregados de alguns grupos alagoanos, iniciar a Cia, sem
dúvida foi uma grande aposta,  com uma bagagem de experiências,  encontros em festivais
nacionais e espetáculos importantes em seus currículos, em sua primeira montagem “Fadinha
A Magia Está na Varinha” carro forte da cia, a dupla decola com sucesso e muita aceitação do
público.
      Com foco no público infantil a Cia apresenta os seus espetáculos de repertório em teatros,
escolas (Projeto Escola), instituições ou espaços alternativos de todo o Brasil. Não somente,
participa de mostras e festivais de teatro pelo Brasil, e em eventos e congressos vinculados à
educação  e  à  cultura.  Paralelamente,  ministra  cursos  e  oficinas  sobre  o teatro  e  aulas  de
musicalização  e  Contação  de  história  para  crianças.
          Firmou-se, em pouco tempo, por seu especial cuidado com o universo das crianças,
com o desenvolvimento de uma dramaturgia educadora, e por seu profissionalismo, marcado
por  cada  uma  de  suas  mais  de  200  apresentações  já  realizadas.  A  Cia  almeja  sempre,
sobremaneira,  exercer  o  seu  papel  na  construção  de  uma  sociedade  melhor,  seja  para  o
publico  infantil  ou  adulto
      Em suas experiências de grupo, a Cia participou de festivais, no Ceará, Piauí, Curitiba,
Pernambuco, Paraíba e nossa querida Alagoas. Também já apresentou em grandes teatros,
inclusive  no  maior  de  Alagoas,  Teatro  Gustavo  Leite.
     Por sua competência, qualidade e profissionalismo a Cia firmou uma parceria fixa com a
Creche  Escola  Espaço  Kyds,  onde realiza  suas  oficinas  de  musicalização  e  Contação  de
história  para  crianças.  Em 2017 a  cia  apresentou  o  espetáculo  “Fadinha  a  magia  está  na
varinha” no Fringe - Curitiba. Em 2018 Pela segunda vez consecutiva, foi selecionada para o
Maior Festival de Teatro do Mundo com três espetáculos infantis na categoria rua, Fadinha,
Gideoa  e  Palhaçada.
       Em 2018 a cia tem uma clientela fiel, entre Escolas, Shoppings e Clientes alternativos.
         Desde a  sua fundação o grupo tem um trabalho social  voltado a  oferecer  arte  de
qualidade para ongs, orfanatos e lares de crianças, gratuitamente, onde eles possibilitam essas
crianças a terem contato direto com teatro e especificamente no Teatro.
Festivais e Mostras nacionais
*Mostra de Teatro de Rua Festmar- Ceará- Fadinha a Magia Está a Varinha -2016
*Festival de Teatro de Floriano- Piauí- Fadinha a Magia Está na Varinha – 2016
*Quintas no Arena – Alagoas – Fadinha a Magia Está na Varinha - 2016
*Festival de Teatro de Infantil - Caruaru- Fadinha a Magia Está na Varinha - 2016
*Festival de Teatro de Alagoas- Maceió- Fadinha a Magia Está na Varinha - 2016
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  Cia Hiperativa
Conj.: Graciliano Ramos, Rua 65, Quadra M 6, 173 Cidade Universitária. 

CNPJ: 11.623.217/000174
Contatos: ciahiperativa@gmail.com

Site: ciahiperativa.blogspot.com
82 9 87260963/9 98295954 / 9 9667 1044

*Festival de Teatro de Curitiba- Fringe- Fadinha a Magia Está na Varinha - 2017
*Festival de Primavera de Guarabira- Paraíba - Fadinha a Magia Está na Varinha – 2017
*Festival de Teatro de Curitiba- Fringe- Fadinha a Magia Está na Varinha – 2018
*Festival de Teatro de Curitiba- Fringe- Isso É Uma Palhaçada – 2018
*Festival de Teatro de Curitiba- Fringe- Gideoa A Gata Leoa – 2018
* Edital Pauta Aberta Arte Pajuçara – Alagoas – Fadinha a Magia Está na Varinha -2018
*Teatro Deodoro é o Maior Barato – Alagoas – Gideoa, a gata leoa – 2018
*Festival Viver Teatro- São Paulo – Fadinha -2019
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUCAS DARLAN CANDIDO DE BARROS 08755583482
CNPJ: 11.623.217/0001-74

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam  débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1. 

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:01:30 do dia 04/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2019.
Código de controle da certidão: 0E9A.978E.2EDD.EE3D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjunta...
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Produtos e Serviços

Navegue pela CAIXA

 Ajuda
Home  | SERVIÇOS AO CIDADÃO  | FGTS Empresa  | Consulta

Regularidade do Empregador  | Situação de Regularidade do Empregador

:: Situação de Regularidade do
    Empregador

Inscrição (CNPJ ou CEI): 11623217/0001-74

Empregador não cadastrado.

Para cadastrá-lo dirija-se a uma das Agências da CAIXA munido dos
documentos de constituição da empresa.

 Dúvidas mais Freqüentes

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido
de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

227

SERVIÇOS AO CIDADÃO https://consulta-crf.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSConsultaRegu...
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LUCAS DARLAN CANDIDO DE BARROS 08755583482
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.623.217/0001-74
Certidão nº: 168092728/2019
Expedição: 20/02/2019, às 13:20:10
Validade: 18/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que LUCAS DARLAN CANDIDO DE BARROS 08755583482

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
11.623.217/0001-74, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/02/2019 às 13:22) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ nº 11.623.217/0001-74.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5C6D.7EBE.C38E.8742 

Gerado em: 20/02/2019 as 13:22:22 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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FILTROS APLICADOS:

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas... http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples...
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: LUCAS DARLAN CANDIDO DE BARROS 08755583482

CNPJ: 11.623.217/0001-74

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos
sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LUCAS DARLAN
CANDIDO DE BARROS 08755583482, CNPJ 11.623.217/0001-74, figure como responsável
ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  13h24min01 do dia  20/02/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao

/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: PY8B.87F2.PWZ9.5WS2

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.face...
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:
11623217

Título:
Credor/Devedor não existente no Siafi

Situação:
Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo F... https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuar...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.
À EJE
 
Recebemos 02 (duas) propostas para contratação de grupo de teatro para 06
(seis) apresentações a jovens em escolas e/ou espaços públicos nesta capital, a
saber:
 
1- A Cia Hiperativa encaminhou uma proposta inicial de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por apresentação e total de R$ 3.000,00 (três mil reais), evento 0496719.
Contudo, ao analisar a proposta, observamos constar apenas 02 (dois) atores
em cena e sem o sistema de som requerido nas especificações constantes no
termo de referência. Mantivemos contato telefônico com o produtor cultural
Sr. Lucas Darlan, que confirmou a divergência apontada e encaminhou nova
proposta com 2 (duas) opções de contratação, conforme detalhamento abaixo:
 
A primeira tabela traz o valor total de R$ 6.280,00 (seis mil duzentos e oitenta
reais)  e R$ 1.046,66 (um mil quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
por apresentação, incluídos mais 01 (um) ator e o som. A segunda tabela,
segundo o produtor, se apresenta com uma proposta de teatro de rua, onde o
mesmo justifica ter uma larga experiência neste perfil, com um bom trabalho
vocal e de projeção; sendo, em seu entendimento, desnecessária a
aparelhagem de som solicitada nas condições exigidas no termo de referência.
Nesta situação, com 03 (três) atores, o valor total seria de R$ 3.700,00 (três mil
e setecentos reais) para as 06 (seis) apresentações e valor unitário de R$
616,66 (seiscentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), evento
0504657.
 
2- A empresa Cazuadinha encaminhou proposta no valor total de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) para as 06 (seis) apresentações e valor unitário de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), estimativa muito acima do orçamento
enviado pela Cia Hiperativa, evento 0498311.
 
Diante das informações levantadas, solicitamos desta Unidade a colaboração
no intuito de analisar as propostas, em especial a encaminhada pela empresa
Cia Hiperativa, que apresentou o menor preço e com a sugestão de que a
opção no formato de teatro de rua atenderia ao proposto de forma
equivalente.
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À consideração superior.
 
Respeitosamente.
 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 20/02/2019, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 20/02/2019, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504709 e o código CRC 653FE40F.

0011565-73.2018.6.02.8502 0504709v1
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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 março de 2019.

À SEIC

 

Em atenção ao despacho 0504709, e após contato com a Cia Hiperativa, retorno o
presente com as seguintes considerações:

 

Esta subscritora entrou em contato com o Sr. Lucas Darlan Candido de Barros
(celular nº 82 98726-0963), Produtor Cultural da Cia Hiperativa, no dia 20 de fevereiro
de 2018, solicitando sua presença nesta EJE e informações acerca da proposta
anexada a este SEI, evento 0504657.

 

Inicialmente, questionei a proposta em que não constam o Som e os  Microfones que,
apesar de ter seu valor reduzido, não atende às nossas necessidades, tendo em vista
que as apresentações abrangerão públicos grandes, em torno de 500 (quinhentos)
ouvintes, inviabilizando o alcance no entendimento, descartando-se a opção no formato
de teatro de rua;

 

Mantendo o diálogo com o prudutor supracitado, dessa vez de forma presencial, no dia
25 de fevereiro de 2018, solicitei que este nos revelasse uma amostra do teor da
apresentação, com todos os textos e que por fim, o grupo realizasse
uma apresentação para nossa análise, conforme fizemos anteriormente com Empresa
Cazuadinha, que respondeu prontamente.

 

Combinamos que após o carnaval, por volta do dia 7 de março de 2018, a Cia
Hiperativa trouxesse uma amostra da apresentação pronta, tanto em texto como
presencial com alguns membros do grupo, o que não ocorreu até a presente data,
apesar de diversas cobranças por telefone, em que o próprio produtor acertava e não
cumpria.

 

A última ligação ocorreu na sexta-feira (22/03/2018), realizada pelo celular particular
desta subscritora, onde o Sr. Lucas atendeu o telefone e quando me identifiquei,
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simulou não estar ouvindo, desligando imediatamente após. Formalizei nova tentativa,
desta vez ligando pelo telefone deste Tribunal (2122-7760), e o mesmo não atendeu,
nem retornou nenhuma das intenções.

 

Então, concluímos que apesar da Proposta dessa empresa, no valor de R$ 6.280,00
(seis mil duzentos e oitenta reais), com a inclusão do Som e Microfones, ser inferior à
apresentada pela Empresa Cazuadinha, que posta em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
para as mesmas 6 (seis) apresentações, sugerimos que a falta de interesse está
comprovada, pois o descaso nos deixa temerosos caso a empresa venha a ser
contratada pelo Tribunal, em negligenciar outras ocasiões em que estejam marcadas
apresentações nos locais previamente estabelecidos.

 

É o que temos a esclarecer.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 25/03/2019, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518518 e o código CRC A4F9ED75.

0011565-73.2018.6.02.8502 0518518v1
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De: Cia Hiperativa <ciahiperativa@gmail.com> 

Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>

Data: 25/03/2019 03:54 PM

Assunto:
Re: [seic] Solicitação. Cotação. Contratação. Grupo de teatro.
Apresentação. TREAL

Olá
Srta Monica,

Informamos que devido a muitos outros projetos , estamos com pouquíssimo tempo para
focar na campanha Eleitoral. 
De toda forma agradecemos a confiança e esperamos poder estar em um projeto futuro do TRE.

Att
Cia Hiperativa

Em seg, 4 de fev de 2019 às 13:55, Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br> escreveu:

Boa tarde!

A proposta está encaminhada ao Maceió Shopping e com data de setembro/2018. É possível, por gentileza,
retificar? Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

From: Cia Hiperativa <ciahiperativa@gmail.com>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 4 Feb 2019 11:01:51 -0200
Subject: [seic] Solicitação. Cotação. Contratação. Grupo de teatro. Apresentação. TREAL

Olá

Segue anexo , fotos, orçamento,currículo equipe, currículo cia e portfólio.
com votos de uma ótima apreciação aguardamos um breve retorno.

Abertos a contra propostas.

Att
Cia Hiperativa

Em sex, 1 de fev de 2019 às 13:41, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Prezado Senhor (a),

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=YOF7T...
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas através da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-AL), visando realizar
ações com os jovens eleitores neste Capital, pretende contratar grupo de teatro para apresentações em
escolas e/ou outros locais públicos com estimativa de 06 (seis) apresentações ao longo do exercício de
2019, abordando temas relacionados a compra e venda do voto, combate à corrupção e democracia e
cidadania.

Para isto, solicitamos proposta, informando o valor cobrado por apresentação e conforme especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=YOF7T...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2019.
È EJE
 
Diante da dificuldade de manter contato com a empresa Cia Hiperativa
mencionada no despacho EJE (0518518) e da manifestação expresasa de
desistência da própria empresa encaminhada há pouco via e-mail (0518966),
consultamos esta Unidade sobre se a proposta apresentada pela empresa
Cazuadinha (0498311) atende as especificações e necessidades requeridas no
termo de referência.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 25/03/2019, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 25/03/2019, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518968 e o código CRC D36462E8.

0011565-73.2018.6.02.8502 0518968v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2019.

Tendo em vista o despacho (0518968), informo que a proposta apresentada pela
empresa Cazuadinha (0498311) atende às especificações e necessidades requeridas
no termo de referência.

 

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 25/03/2019, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519049 e o código CRC 5BE5C0C2.

0011565-73.2018.6.02.8502 0519049v1
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br> 

Para: izabelly.sena2015@outlook.com

Data: 25/03/2019 06:13 PM

Assunto: Fwd: RE: ORÇAMENTO CAZUADINHA

Boa noite Izabely,

Em complemento ao e-mail anterior solicito o envio de atestado de capacidade técnica, conforme exigido no termo
de referência.

Da Qualificação Técnica: a empresa (grupo) de teatro deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido
por entidade da administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, ou empresa privada, que
comprove ter sido prestado serviço compatível com o objeto deste termo de referência.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
To: "izabelly sena" <izabelly.sena2015@outlook.com>
Date: Mon, 25 Mar 2019 17:37:20 -0300
Subject: RE: ORÇAMENTO CAZUADINHA

Boa tarde Izabelly,

Solicito,  por  gentileza,  confirmação  do  interesse  da  empresa  na  contratação  do  grupo  para  apresentações
teatrais,  a  serem realizadas nesta Capital,  estimativa de 06 (seis)  neste exercício,  para jovens eleitores em
escolas e/ou espaços públicos, conforme proposta enviada em 07/02/2019.

Encaminho, ainda, declaração de inexistência da prática de nepotismo, exigência para as contratações diretas,
Res. CNJ 229/2016, para preenchimento e assinatura, conforme modelo anexo.

Solicito também uma análise quanto à possibilidade de ofertar um desconto para a referida contratação.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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From: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com>
To: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Sun, 10 Feb 2019 15:40:38 +0000
Subject: RE: ORÇAMENTO CAZUADINHA

AGRADECEMOS E SAIBA QUE ESTAMOS ABERTAS A UMA NEGOCIAÇÃO! 

IZABELLY SENA
 PRODUTORA

(82) 99626-3201

De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 19:06
Para: izabelly sena
Assunto: RE: ORÇAMENTO CAZUADINHA

Izabelly,

Recebida. Estamos avaliando e retomamos em breve o contato. obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

From: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com>
To: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 7 Feb 2019 18:59:46 +0000
Subject: RE: ORÇAMENTO CAZUADINHA

PROPOSTA CORRIGIDA!

De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 18:47
Para: izabelly sena
Assunto: Re: ORÇAMENTO CAZUADINHA

Boa tarde Izabelly,

A previsão para o exercício 2019 é de 06 (seis) apresentações. A proposta menciona 04 (quatro).
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Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

From: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com>
To: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>, "anasilva@tre-al.jus.br" <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 7 Feb 2019 18:42:41 +0000
Subject: ORÇAMENTO CAZUADINHA

SEGUE EM ANEXO O ORÇAMENTO CONFORME SOLICITADO E DESDE JÁ AGRADECEMOS PELA
PREFERÊNCIA DE SEMPRE.
PEDIMOS DESCULPAS PELA DEMORA, MAS ESTAVA NO LIXEIRO ELETRÔNICO.
ESSA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA VAI DE ACORDO AONDE SERÃO AS APRESENTAÇÕES E ESTAMOS
ABERTAS A NEGOCIAÇÃO.

 IZABELLY SENA
 PRODUTORA EXECUTIVA E EMPRESÁRIA

CONTATO: 82 99626-3201

[2] Arquivo: PROPOSTA
TRE 2019 IZABELLY.
CORRIGIDA..pdf

Tamanho:
81k

Tipo de Conteúdo: application/pdf

[3] Arquivo: DECLARAÇÃO
CNJ_ 229_2016.
DISPENSA DE
LICITAÇÃO..odt

Tamanho:
21k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.oasis.opendocument.text

Download arquivo zip
contendo todos os anexos
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De: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com> 

Para:
Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>,
"santanadoipanemacplal@outlook.com"
<santanadoipanemacplal@outlook.com>

Data: 26/03/2019 01:41 PM

Assunto: BANDA CAZUADINHA

SEGUE EM ANEXO A CERTIDÃO MUNICIPAL CONFORME SOLICITADO E DESDE JÁ AGRADECEMOS PELA
PREFERÊNCIA!

IZABELLY SENA
 PRODUTORA

BANDA CAZUADINHA
 (82) 99626-3201

[2] Arquivo: Certidão Negativa de Débitos
de ISS ITF.pdf

Tamanho:
112k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com> 

Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>

Data: 26/03/2019 01:45 PM

Assunto: RE: RE: ORÇAMENTO CAZUADINHA

RECEBIDO. IREI ENVIAR O RESTANTE DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA EM BREVE! DESDE JÁ
AGRADECEMOS PELA PREFERÊNCIA!

IZABELLY SENA
 PRODUTORA

De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 25 de março de 2019 21:13
Para: izabelly.sena2015@outlook.com
Assunto: Fwd: RE: ORÇAMENTO CAZUADINHA

Boa noite Izabely,

Em complemento ao e-mail anterior solicito o envio de atestado de capacidade técnica, conforme exigido no termo
de referência.

Da Qualificação Técnica: a empresa (grupo) de teatro deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido
por entidade da administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, ou empresa privada, que
comprove ter sido prestado serviço compatível com o objeto deste termo de referência.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
To: "izabelly sena" <izabelly.sena2015@outlook.com>
Date: Mon, 25 Mar 2019 17:37:20 -0300
Subject: RE: ORÇAMENTO CAZUADINHA

Boa tarde Izabelly,

Solicito,  por  gentileza,  confirmação  do  interesse  da  empresa  na  contratação  do  grupo  para  apresentações
teatrais,  a  serem realizadas nesta Capital,  estimativa de 06 (seis)  neste exercício,  para jovens eleitores em
escolas e/ou espaços públicos, conforme proposta enviada em 07/02/2019.

Encaminho, ainda, declaração de inexistência da prática de nepotismo, exigência para as contratações diretas,
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Res. CNJ 229/2016, para preenchimento e assinatura, conforme modelo anexo.

Solicito também uma análise quanto à possibilidade de ofertar um desconto para a referida contratação.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com>
To: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Sun, 10 Feb 2019 15:40:38 +0000
Subject: RE: ORÇAMENTO CAZUADINHA

AGRADECEMOS E SAIBA QUE ESTAMOS ABERTAS A UMA NEGOCIAÇÃO! 

IZABELLY SENA
 PRODUTORA

(82) 99626-3201

De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 19:06
Para: izabelly sena
Assunto: RE: ORÇAMENTO CAZUADINHA

Izabelly,

Recebida. Estamos avaliando e retomamos em breve o contato. obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

From: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com>
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To: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 7 Feb 2019 18:59:46 +0000
Subject: RE: ORÇAMENTO CAZUADINHA

PROPOSTA CORRIGIDA!

De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 18:47
Para: izabelly sena
Assunto: Re: ORÇAMENTO CAZUADINHA

Boa tarde Izabelly,

A previsão para o exercício 2019 é de 06 (seis) apresentações. A proposta menciona 04 (quatro).

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

From: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com>
To: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>, "anasilva@tre-al.jus.br" <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 7 Feb 2019 18:42:41 +0000
Subject: ORÇAMENTO CAZUADINHA

SEGUE EM ANEXO O ORÇAMENTO CONFORME SOLICITADO E DESDE JÁ AGRADECEMOS PELA
PREFERÊNCIA DE SEMPRE.
PEDIMOS DESCULPAS PELA DEMORA, MAS ESTAVA NO LIXEIRO ELETRÔNICO.
ESSA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA VAI DE ACORDO AONDE SERÃO AS APRESENTAÇÕES E ESTAMOS
ABERTAS A NEGOCIAÇÃO.

 IZABELLY SENA
 PRODUTORA EXECUTIVA E EMPRESÁRIA

CONTATO: 82 99626-3201
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IT F. DE SENA PRODUCOES
CNPJ: 21.964.258/0001-88

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam  débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1. 

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,  nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:06:08 do dia 07/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2019.
Código de controle da certidão: CFC2.5B49.0AAC.E342
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Emissão de 2ª via de Certidão http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjunta...
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21964258/0001-88

Razão Social: IT F DE SENA PRODUCOES

Nome Fantasia:CAZUADINHA

Endereço: RUA TIBURCIO NEMESIO 74 / CENTRO / VICOSA / AL / 57700-000

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 Serviço - 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: 21/03/2019 a 19/04/2019

Certificação Número: 2019032102485850584303

Informação obtida em 25/03/2019, às 15:32:51.

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  está
condicionada  à  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPape...
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: IT F. DE SENA PRODUCOES
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.964.258/0001-88
Certidão nº: 169777288/2019
Expedição: 25/03/2019, às 15:51:11
Validade: 20/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i f i c a - s e  q u e  I T  F .  D E  S E N A  P R O D U C O E S

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
21.964.258/0001-88, 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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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:
21964258

Título:
IT F. DE SENA PRODUCOES

Situação:
Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo F... https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuar...
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: IT F. DE SENA PRODUCOES

CNPJ: 21.964.258/0001-88

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos
sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual IT F. DE SENA
PRODUCOES, CNPJ 21.964.258/0001-88, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  15h53min28 do dia  25/03/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao

/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 72PF.U6N1.87A6.XDET

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/03/2019 às 15:54) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ nº 21.964.258/0001-88.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5C99.23E8.1E8D.B072 

Gerado em: 25/03/2019 as 15:54:32 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas... http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples...
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De: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com> 

Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>

Data: 29/03/2019 11:09 AM

Assunto: CAZUADINHA

De: Adm Sue Chamusca <adm@suechamusca.com.br>
Enviado: quinta-feira, 28 de março de 2019 19:16
Para: izabelly.sena2015@outlook.com; Sue Chamusca
Assunto: docs

segue documentos escaneados

Livre de vírus. www.avast.com.

[2] Arquivo: Docs
Cazuadinha.pdf

Tamanho:
763k

Tipo de Conteúdo: application/pdf

[3] Arquivo:
PROPOSTA TRE
2019
IZABELLY.docx

Tamanho:
34k

Tipo de Conteúdo: application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document

Download arquivo
zip contendo todos
os anexos

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=KNZUFI...

1 de 1 29/03/2019 11:16
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CNPJ: 21.964.258/0001-88

Maceió, 07 de Fevereiro de 2019.

Ao Diretor da Escola Judiciária Eleitoral

Venho  através  desta,  encaminhar  proposta  de  apresentação  teatral
PRECISA-SE  DE  ELEITOR.  A  proposta  apresentada  nesta,  oferece  seis
apresentações, com duração de 30 minutos e conta com a participação de dois
atores,  um músico  e  um produtor.  No  valor  da  proposta  já  estão  inclusas
despesas com cachês,  passagens,  hospedagem,  alimentação,  montagem e
desmontagem  de  material,  impostos  tributários,  alugueis  de  equipamentos
sonoros como caixa de som, microfones, cabos, extensões e megafones.

ATRAÇÃO TEXTO
CAZUADINHA PRECISA-SE DE ELEITOR

VALOR DA PROPOSTA: R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS) valor
para as 06 APRESENTAÇÕES EM MACEIÓ
COM TUDO INCLUSO.

Atenciosamente:

Izabelly Thays Fonseca de Sena

Representante Legal

Av. JOÃO DAVINO, Nº 918, EDFº VANESSA, APTO: 201 Maceió – AL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2243 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos da contratação de grupo de teatro para realizar
ações em escolas da capital, públicas e/ou privadas, a jovens
eleitores, com estimativa de 06 (seis) apresentações ao longo deste
exercício, conforme requisitos e demais especificações, previstos no
termo de referência 0487629, ainda pendente de aprovação após
ajustes, ver despacho EJE 0487633.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
instrução, despacho GSAD 0483156.
 
3- Após ampla pesquisa no mercado por empresas e/ou grupos de
teatro (0494997, 0495431 e 0501764), viabilizadas através de
tentativas via e-mail e ligações telefônicas; recebemos, a princípio,
proposta da empresa Cazuadinha (0498311) no valor total (seis
apresentações) de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e Cia hiperativa
(0504657) no valor de R$ 6.280,00 (seis mil duzentos e oitenta reais)
ou R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), a depender do formato
da apresentação. Foram tecidas algumas considerações, ponderadas
no despacho SEIC 0504709, para análise da unidade requisitante -
EJE, quanto ao atendimento das propostas ao requerido no termo de
referência.
 
4- Através de despacho EJE (0518518), a Unidade informou que 
tentou contato com a empresa Cia hiperativa, que apresentou o
menor preço, para que a mesma apresentasse uma amostra do
formato das apresentações, teatro de rua, comparecendo a este
Tribunal; todavia, sem sucesso. Diante da dificuldade apresentada, a
EJE demonstrou preocupação, em uma possível contratação, devido
ao aparente desinteresse da empresa, fato este confirmado via e-
mail, onde a mesma relata desistência do projeto proposto, conforme
email 0518966.
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5- Com a confirmação de que a empresa Cazuadinha atende às
necessidades requeridas pela unidade requisitante, através do
despacho EJE (0519049); retomamos, a partir de então, contato com
a empresa, para confirmação do interesse na contratação,
possibilidade de ofertar um desconto e solicitação de documentação
complementar, evento 0519465.
 
6- A empresa atualizou a proposta ( 0521517 e 0521529), ofertando
desconto, ficando o valor total em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
para as 06 (seis) apresentações, sendo o valor unitário de R$
2.333,33 (dois mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três
centavos). Encaminhou, ainda, declaração de inexistência da prática
de nepotismo, Res. nº 229-2016- CNJ e atestado de capacidade
técnica, evento 0521523. A empresa encontra-se em situação fiscal
regular, 0519470.
 
7- Sugerimos, s.m.j, a contratação direta por dispensa de licitação,
nos termos do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93 com a empresa IT F. DE
SENA PRODUÇÕES - Cazuadinha, CNPJ: 21.964.258/0001-88, no
valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 29/03/2019, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 29/03/2019, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521575 e o código CRC D110B1A8.

0011565-73.2018.6.02.8502 0521575v53
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2019.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 2243, 0521575, encaminho

os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 01/04/2019, às 11:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521937 e o código CRC B8B0FA01.

0011565-73.2018.6.02.8502 0521937v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.

À SGO, para necessária reserva de crédito, no valor estimado pela SEIC, na Informação
2243 (evento 0521575).

Posteriormente, que seja o feito remetido à SLC, para elaborar a minuta do contrato.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2019, às 20:45, 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
0524805 e o código CRC 79C5B4C7.

0011565-73.2018.6.02.8502 0524805v1
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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 abril de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0524805).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/04/2019, às 10:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525316 e o código CRC C9212956.

0011565-73.2018.6.02.8502 0525316v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

12/06/2018

14:38

7

Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

UA: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL

02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO 
ESTADO DE ALAGOAS

MANUTENÇÃO GERAL

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

AÇÕES EDUCATIVAS

3390.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
ESPETÁCULOS TEATRAIS 0UNIDADE 22.036,00 0,00

TOTAL 3390.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00

3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
CANETAS 1.000UNIDADE 2,00 2.000,00

TOTAL 3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 2.000,00

3390.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1UNIDADE 20.000,00 20.000,00

TOTAL 3390.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS 20.000,00

3390.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
CAMISETAS 1.200UNIDADE 10,98 13.176,00

TOTAL 3390.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 13.176,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS (R$ 22.036,00): Em nosso atual contexto educacional, os Programas Eleitor do 
Futuro e Eleitor Jovem assumem especial relevância na transmissão

Justificativa UA-1
CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS (R$ 22.036,00): Em nosso atual contexto educacional, os Programas Eleitor do 
Futuro e Eleitor Jovem assumem especial relevância na transmissão
de informações aos participantes, razão pela qual pretendemos expandir a nossa metodologia, levando às escolas públicas e 

Justificativa UA-1
CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS (R$ 22.036,00): Em nosso atual contexto educacional, os Programas Eleitor do 
Futuro e Eleitor Jovem assumem especial relevância na transmissão
de informações aos participantes, razão pela qual pretendemos expandir a nossa metodologia, levando às escolas públicas e 
privadas, estaduais e municipais, da capital e do interior, um grupo de teatro, a ser contratado por este tribunal, para realizar ações 
nas escolas, representando a informação de uma maneira mais leve, lúdica e interativa, abordando os temas propostos de um modo

Justificativa UA-1
CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS (R$ 22.036,00): Em nosso atual contexto educacional, os Programas Eleitor do 
Futuro e Eleitor Jovem assumem especial relevância na transmissão
de informações aos participantes, razão pela qual pretendemos expandir a nossa metodologia, levando às escolas públicas e 
privadas, estaduais e municipais, da capital e do interior, um grupo de teatro, a ser contratado por este tribunal, para realizar ações 
nas escolas, representando a informação de uma maneira mais leve, lúdica e interativa, abordando os temas propostos de um modo
tal que todos aprendam se divertindo, com bom humor e satisfação, pois a nossa intenção é levar o teatro para além do simples 

Justificativa UA-1
CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS (R$ 22.036,00): Em nosso atual contexto educacional, os Programas Eleitor do 
Futuro e Eleitor Jovem assumem especial relevância na transmissão
de informações aos participantes, razão pela qual pretendemos expandir a nossa metodologia, levando às escolas públicas e 
privadas, estaduais e municipais, da capital e do interior, um grupo de teatro, a ser contratado por este tribunal, para realizar ações 
nas escolas, representando a informação de uma maneira mais leve, lúdica e interativa, abordando os temas propostos de um modo
tal que todos aprendam se divertindo, com bom humor e satisfação, pois a nossa intenção é levar o teatro para além do simples 
entretenimento.
Sabemos o poder que a arte tem de influenciar por meio de sua linguagem, portanto traremos para a cena temas que fazem parte do 

Justificativa UA-1
CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS (R$ 22.036,00): Em nosso atual contexto educacional, os Programas Eleitor do 
Futuro e Eleitor Jovem assumem especial relevância na transmissão
de informações aos participantes, razão pela qual pretendemos expandir a nossa metodologia, levando às escolas públicas e 
privadas, estaduais e municipais, da capital e do interior, um grupo de teatro, a ser contratado por este tribunal, para realizar ações 
nas escolas, representando a informação de uma maneira mais leve, lúdica e interativa, abordando os temas propostos de um modo
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estimulando-os ao exercício da cidadania e do voto consciente. A imagem ligada a ação reforça a importância, finalidade e 
consequências do exercício do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político em que se encontram 
inseridos. Serão distribuídas, inclusive, algumas camisetas como brinde nos ciclos de palestras sobre o meio ambiente, que 
acontecem anualmente neste tribunal, organizados por esta EJE/AL e a Comissão do Programa de Educação Ambiental.

Justificativa UA-1
CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS (R$ 22.036,00): Em nosso atual contexto educacional, os Programas Eleitor do 
Futuro e Eleitor Jovem assumem especial relevância na transmissão
de informações aos participantes, razão pela qual pretendemos expandir a nossa metodologia, levando às escolas públicas e 
privadas, estaduais e municipais, da capital e do interior, um grupo de teatro, a ser contratado por este tribunal, para realizar ações 
nas escolas, representando a informação de uma maneira mais leve, lúdica e interativa, abordando os temas propostos de um modo
tal que todos aprendam se divertindo, com bom humor e satisfação, pois a nossa intenção é levar o teatro para além do simples 
entretenimento.
Sabemos o poder que a arte tem de influenciar por meio de sua linguagem, portanto traremos para a cena temas que fazem parte do 
desafio diário dos fiscalizadores da Justiça Eleitoral quais sejam: "A Compra e Venda do Voto", "Corrupção", "Democracia", entre 
outros. O teatro não apenas faz rir ou chorar, ele também educa e faz pensar e representa uma ferramenta muito importante no 
processo de desenvolvimento humano.

MATERIA PARA DIVULGAÇÃO: CANETAS, LÁPIS (R$ 9.100,00): As canetas e lápis serão distribuídos nos eventos que ocorrem no 
decorrer do exercício, tanto para os jovens de 7 a 16 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do 
Futuro, como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são oferecidas pela EJE/AL, quanto aos 
participantes de cursos, seminários e congressos que são realizados anualmente. A imagem ligada a ação reforça a importância, 
finalidade e consequências do exercício do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político.

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS: CAMISETAS (R$ 46.176,00): As camisetas serão distribuídas nos eventos que ocorrem no 
decorrer do exercício para os jovens de 7 a 16 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro, 
como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são oferecidas pela EJE/AL. A intenção da distribuição das 
camisetas recai, também, no sentido de reforçar a imagem do TRE/AL, como representante na promoção da educação política dos 
jovens dos estabelecimentos da rede de ensino fundamental e médio no Estado de Alagoas, especialmente das escolas públicas, 
estimulando-os ao exercício da cidadania e do voto consciente. A imagem ligada a ação reforça a importância, finalidade e 
consequências do exercício do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político em que se encontram 
inseridos. Serão distribuídas, inclusive, algumas camisetas como brinde nos ciclos de palestras sobre o meio ambiente, que 
acontecem anualmente neste tribunal, organizados por esta EJE/AL e a Comissão do Programa de Educação Ambiental.

Serviços Gráficos (R$ 57.923,00): Anualmente, esta escola judiciária eleitoral organiza, realiza, colabora e promove cursos, palestras, 
seminários, entre outras atividades relacionadas ao direito eleitoral, bem como as que envolvem responsabilidade social. Para 

Justificativa UA-1
CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS (R$ 22.036,00): Em nosso atual contexto educacional, os Programas Eleitor do 
Futuro e Eleitor Jovem assumem especial relevância na transmissão
de informações aos participantes, razão pela qual pretendemos expandir a nossa metodologia, levando às escolas públicas e 
privadas, estaduais e municipais, da capital e do interior, um grupo de teatro, a ser contratado por este tribunal, para realizar ações 
nas escolas, representando a informação de uma maneira mais leve, lúdica e interativa, abordando os temas propostos de um modo
tal que todos aprendam se divertindo, com bom humor e satisfação, pois a nossa intenção é levar o teatro para além do simples 
entretenimento.
Sabemos o poder que a arte tem de influenciar por meio de sua linguagem, portanto traremos para a cena temas que fazem parte do 
desafio diário dos fiscalizadores da Justiça Eleitoral quais sejam: "A Compra e Venda do Voto", "Corrupção", "Democracia", entre 
outros. O teatro não apenas faz rir ou chorar, ele também educa e faz pensar e representa uma ferramenta muito importante no 
processo de desenvolvimento humano.

MATERIA PARA DIVULGAÇÃO: CANETAS, LÁPIS (R$ 9.100,00): As canetas e lápis serão distribuídos nos eventos que ocorrem no 
decorrer do exercício, tanto para os jovens de 7 a 16 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do 
Futuro, como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são oferecidas pela EJE/AL, quanto aos 
participantes de cursos, seminários e congressos que são realizados anualmente. A imagem ligada a ação reforça a importância, 
finalidade e consequências do exercício do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político.

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS: CAMISETAS (R$ 46.176,00): As camisetas serão distribuídas nos eventos que ocorrem no 
decorrer do exercício para os jovens de 7 a 16 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro, 
como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são oferecidas pela EJE/AL. A intenção da distribuição das 
camisetas recai, também, no sentido de reforçar a imagem do TRE/AL, como representante na promoção da educação política dos 
jovens dos estabelecimentos da rede de ensino fundamental e médio no Estado de Alagoas, especialmente das escolas públicas, 
estimulando-os ao exercício da cidadania e do voto consciente. A imagem ligada a ação reforça a importância, finalidade e 
consequências do exercício do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político em que se encontram 
inseridos. Serão distribuídas, inclusive, algumas camisetas como brinde nos ciclos de palestras sobre o meio ambiente, que 
acontecem anualmente neste tribunal, organizados por esta EJE/AL e a Comissão do Programa de Educação Ambiental.

Serviços Gráficos (R$ 57.923,00): Anualmente, esta escola judiciária eleitoral organiza, realiza, colabora e promove cursos, palestras, 
seminários, entre outras atividades relacionadas ao direito eleitoral, bem como as que envolvem responsabilidade social. Para 
realizar, a contento, a apresentação e divulgação dos trabalhos, faz-se necessária a impressão de diversos materiais, por meio de 

Justificativa UA-1
CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS (R$ 22.036,00): Em nosso atual contexto educacional, os Programas Eleitor do 
Futuro e Eleitor Jovem assumem especial relevância na transmissão
de informações aos participantes, razão pela qual pretendemos expandir a nossa metodologia, levando às escolas públicas e 
privadas, estaduais e municipais, da capital e do interior, um grupo de teatro, a ser contratado por este tribunal, para realizar ações 
nas escolas, representando a informação de uma maneira mais leve, lúdica e interativa, abordando os temas propostos de um modo
tal que todos aprendam se divertindo, com bom humor e satisfação, pois a nossa intenção é levar o teatro para além do simples 
entretenimento.
Sabemos o poder que a arte tem de influenciar por meio de sua linguagem, portanto traremos para a cena temas que fazem parte do 
desafio diário dos fiscalizadores da Justiça Eleitoral quais sejam: "A Compra e Venda do Voto", "Corrupção", "Democracia", entre 
outros. O teatro não apenas faz rir ou chorar, ele também educa e faz pensar e representa uma ferramenta muito importante no 
processo de desenvolvimento humano.

MATERIA PARA DIVULGAÇÃO: CANETAS, LÁPIS (R$ 9.100,00): As canetas e lápis serão distribuídos nos eventos que ocorrem no 
decorrer do exercício, tanto para os jovens de 7 a 16 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do 
Futuro, como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são oferecidas pela EJE/AL, quanto aos 
participantes de cursos, seminários e congressos que são realizados anualmente. A imagem ligada a ação reforça a importância, 
finalidade e consequências do exercício do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político.

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS: CAMISETAS (R$ 46.176,00): As camisetas serão distribuídas nos eventos que ocorrem no 
decorrer do exercício para os jovens de 7 a 16 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro, 
como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são oferecidas pela EJE/AL. A intenção da distribuição das 
camisetas recai, também, no sentido de reforçar a imagem do TRE/AL, como representante na promoção da educação política dos 
jovens dos estabelecimentos da rede de ensino fundamental e médio no Estado de Alagoas, especialmente das escolas públicas, 
estimulando-os ao exercício da cidadania e do voto consciente. A imagem ligada a ação reforça a importância, finalidade e 
consequências do exercício do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político em que se encontram 
inseridos. Serão distribuídas, inclusive, algumas camisetas como brinde nos ciclos de palestras sobre o meio ambiente, que 
acontecem anualmente neste tribunal, organizados por esta EJE/AL e a Comissão do Programa de Educação Ambiental.

Serviços Gráficos (R$ 57.923,00): Anualmente, esta escola judiciária eleitoral organiza, realiza, colabora e promove cursos, palestras, 
seminários, entre outras atividades relacionadas ao direito eleitoral, bem como as que envolvem responsabilidade social. Para 
realizar, a contento, a apresentação e divulgação dos trabalhos, faz-se necessária a impressão de diversos materiais, por meio de 
empresa competente, pois a qualidade da impressão reflete na apresentação dos trabalhos.
Serão impressos, no decorrer do exercício, os seguintes itens:

Justificativa UA-1
CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS (R$ 22.036,00): Em nosso atual contexto educacional, os Programas Eleitor do 
Futuro e Eleitor Jovem assumem especial relevância na transmissão
de informações aos participantes, razão pela qual pretendemos expandir a nossa metodologia, levando às escolas públicas e 
privadas, estaduais e municipais, da capital e do interior, um grupo de teatro, a ser contratado por este tribunal, para realizar ações 
nas escolas, representando a informação de uma maneira mais leve, lúdica e interativa, abordando os temas propostos de um modo
tal que todos aprendam se divertindo, com bom humor e satisfação, pois a nossa intenção é levar o teatro para além do simples 
entretenimento.
Sabemos o poder que a arte tem de influenciar por meio de sua linguagem, portanto traremos para a cena temas que fazem parte do 
desafio diário dos fiscalizadores da Justiça Eleitoral quais sejam: "A Compra e Venda do Voto", "Corrupção", "Democracia", entre 
outros. O teatro não apenas faz rir ou chorar, ele também educa e faz pensar e representa uma ferramenta muito importante no 
processo de desenvolvimento humano.

MATERIA PARA DIVULGAÇÃO: CANETAS, LÁPIS (R$ 9.100,00): As canetas e lápis serão distribuídos nos eventos que ocorrem no 
decorrer do exercício, tanto para os jovens de 7 a 16 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do 
Futuro, como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são oferecidas pela EJE/AL, quanto aos 
participantes de cursos, seminários e congressos que são realizados anualmente. A imagem ligada a ação reforça a importância, 
finalidade e consequências do exercício do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político.

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS: CAMISETAS (R$ 46.176,00): As camisetas serão distribuídas nos eventos que ocorrem no 
decorrer do exercício para os jovens de 7 a 16 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro, 
como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são oferecidas pela EJE/AL. A intenção da distribuição das 
camisetas recai, também, no sentido de reforçar a imagem do TRE/AL, como representante na promoção da educação política dos 
jovens dos estabelecimentos da rede de ensino fundamental e médio no Estado de Alagoas, especialmente das escolas públicas, 
estimulando-os ao exercício da cidadania e do voto consciente. A imagem ligada a ação reforça a importância, finalidade e 
consequências do exercício do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político em que se encontram 
inseridos. Serão distribuídas, inclusive, algumas camisetas como brinde nos ciclos de palestras sobre o meio ambiente, que 
acontecem anualmente neste tribunal, organizados por esta EJE/AL e a Comissão do Programa de Educação Ambiental.

Serviços Gráficos (R$ 57.923,00): Anualmente, esta escola judiciária eleitoral organiza, realiza, colabora e promove cursos, palestras, 
seminários, entre outras atividades relacionadas ao direito eleitoral, bem como as que envolvem responsabilidade social. Para 
realizar, a contento, a apresentação e divulgação dos trabalhos, faz-se necessária a impressão de diversos materiais, por meio de 
empresa competente, pois a qualidade da impressão reflete na apresentação dos trabalhos.
Serão impressos, no decorrer do exercício, os seguintes itens:
- Cartilhas - R$ 4.071,60
- Cartazes - R$ 1.357,20

Justificativa UA-1
CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS (R$ 22.036,00): Em nosso atual contexto educacional, os Programas Eleitor do 
Futuro e Eleitor Jovem assumem especial relevância na transmissão
de informações aos participantes, razão pela qual pretendemos expandir a nossa metodologia, levando às escolas públicas e 
privadas, estaduais e municipais, da capital e do interior, um grupo de teatro, a ser contratado por este tribunal, para realizar ações 
nas escolas, representando a informação de uma maneira mais leve, lúdica e interativa, abordando os temas propostos de um modo
tal que todos aprendam se divertindo, com bom humor e satisfação, pois a nossa intenção é levar o teatro para além do simples 
entretenimento.
Sabemos o poder que a arte tem de influenciar por meio de sua linguagem, portanto traremos para a cena temas que fazem parte do 
desafio diário dos fiscalizadores da Justiça Eleitoral quais sejam: "A Compra e Venda do Voto", "Corrupção", "Democracia", entre 
outros. O teatro não apenas faz rir ou chorar, ele também educa e faz pensar e representa uma ferramenta muito importante no 
processo de desenvolvimento humano.

MATERIA PARA DIVULGAÇÃO: CANETAS, LÁPIS (R$ 9.100,00): As canetas e lápis serão distribuídos nos eventos que ocorrem no 
decorrer do exercício, tanto para os jovens de 7 a 16 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do 
Futuro, como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são oferecidas pela EJE/AL, quanto aos 
participantes de cursos, seminários e congressos que são realizados anualmente. A imagem ligada a ação reforça a importância, 
finalidade e consequências do exercício do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político.

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS: CAMISETAS (R$ 46.176,00): As camisetas serão distribuídas nos eventos que ocorrem no 
decorrer do exercício para os jovens de 7 a 16 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro, 
como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são oferecidas pela EJE/AL. A intenção da distribuição das 
camisetas recai, também, no sentido de reforçar a imagem do TRE/AL, como representante na promoção da educação política dos 
jovens dos estabelecimentos da rede de ensino fundamental e médio no Estado de Alagoas, especialmente das escolas públicas, 
estimulando-os ao exercício da cidadania e do voto consciente. A imagem ligada a ação reforça a importância, finalidade e 
consequências do exercício do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político em que se encontram 
inseridos. Serão distribuídas, inclusive, algumas camisetas como brinde nos ciclos de palestras sobre o meio ambiente, que 
acontecem anualmente neste tribunal, organizados por esta EJE/AL e a Comissão do Programa de Educação Ambiental.

Serviços Gráficos (R$ 57.923,00): Anualmente, esta escola judiciária eleitoral organiza, realiza, colabora e promove cursos, palestras, 
seminários, entre outras atividades relacionadas ao direito eleitoral, bem como as que envolvem responsabilidade social. Para 
realizar, a contento, a apresentação e divulgação dos trabalhos, faz-se necessária a impressão de diversos materiais, por meio de 
empresa competente, pois a qualidade da impressão reflete na apresentação dos trabalhos.
Serão impressos, no decorrer do exercício, os seguintes itens:
- Cartilhas - R$ 4.071,60
- Cartazes - R$ 1.357,20
- Brindes - R$ 16.005,60
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2537 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO

Maceió, 15 de abril de 2019.
SEI n. 0011565-73.2018.6.02.8502
Informação n.º 103/2019
 
Senhor Coordenador da COFIN e Sra. Secretária da EJE,
 
1. Trata-se da pretensão externada por essa unidade, pertinente à
contratação de grupo de teatro para realizar ações em escola da capital,
conforme registro do Item 1, do Termo de Referência de evento 0487629.
 
2. Submetido à avaliação das unidades competentes, com a ressalva do
apontamento oriunda da Seção de Instrução de Contratações em relação à
pendência da aprovação do referido TR, fixa-se, para a contratação desejada, o
valor médio de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), conforme evento SEI
0521575.
 
3. Cumprido o requisito pertinente à estimativa do custo da contratação
buscada, vieram os autos a esta Seção para efetuação da reserva de crédito,
sendo observado, porém, que, para a contratação desejada (Espetáculos
Teatrais), a Lei Orçamentária 2019 não contempla previsão de despesa,
conforme registro de evento SEI 0527675, bem como, considerando o valor
total consignado na despesa agregada Ações Educativas, parametrizado com
os valores pré-empenhados neste exercício, correspondentes a R$ 35.745,00
(trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco rais), respectivamente nos
PE's 32/2019 e 82/2019, não existe saldo para suporte da despesa em comento.
 
4. Ante o exposto, em face dos requisitos pertinentes à gestão orçamentária,
encaminho os presentes autos a Vossa Senhoria, para que, mantido o
entendimento quanto à necessidade da aquisição delineada nos presentes
autos, seja indicada, para fins de remanejamento, a fonte de recurso para
custeio da despesa em questão, observados os valores que já são objeto de
comprometimento em outras ações, apresentados no quadro abaixo, bem
como o valor total consignado na Lei Orçamentária 2019 dessa unidade
administrativa.

 

Instrumento objeto Valor

2019PE000031  RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUSIÇÃO DE SACOLAS E BONÉS
ECOLÓGICOS. 22.065,00

2019PE000032  RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUSIÇÃO DE LÁPIS E CANETAS
ECOLÓGICA.       3.625,00

2019PE000035  RESERVA DE CRÉDITO PARA SERVIÇOS MUSICAIS. MAESTRO.   2.565,33

 2019PE000036  RESERVA DE CRÉDITO PARA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIÇOS DE
MÚSICA, DE 17/10/2019 A 31/12/2019. VALOR ACRESCIDO DE 4% 513,06

2019PE000115 
RESERVA DE CREDITO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS - 
ADESÃO A ATA DE REGIS TRO DE PREÇOS N. 02/2018 DO IFPB._PLANO DE
CAPACITAÇÃO ANUAL - EJE.  

 7.944,44

2019NE000178  AGENTE DE INTEGRAçãO DE ESTáGIO. 2019 141.949,34
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2019NE000201 DESPESA COM DIáRIAS PARA SERVIDORES, JUíZES E MEMBROS  60.200,00

2019NE000165 DIáRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS. EXERCíCIO 2019 9.800,00

 
5. Por oportuno, salientamos que, não obstante o ora consignado, no que se
refere ao recurso empenhado para suporte de despesas com diárias para
servidores, juízes e membros, essa unidade, segundo critério próprio, poderá
utilizar parte do valor comprometido na Nota de Empenho n.º 201 e 202/2019,
além de outros provenientes das demais ações não mencionadas acima que
ainda não foram empenhadas/reservadas. Ressalto a despesa com estagiários,
tendo em vista que aparentemente haverá sobra orçamentária devido ao
efetivo exercício em 2019 dos estagiários contratados ser diferente daquele
programado quando da elaboração da PLOA 2019.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 15/04/2019, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 15/04/2019, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527680 e o código CRC 77764091.

0011565-73.2018.6.02.8502 0527680v27
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2019.

Senhor Coordenador da COFIN e Senhor Chefe de Seção,

 

Tendo em vista o contido na Informação nº 2537 (0527680), comunico que mantemos
o entendimento pela contratação da Empresa IT F. DE SENA PRODUCOES - Grupo
de Teatro Cazuadinha,  CNPJ: 21.964.258/0001-88, bem como indico que sejam
remanejados os valores das seguintes fontes de recursos para custeio da despesa ora
tratada:

 

1 - 2019NE000178 - AGENTE DE INTEGRAçãO DE ESTáGIO. 2019 - R$ 10.000,00
(dez mil reais);

2 - 2019NE000201 - DESPESA COM DIáRIAS PARA SERVIDORES, JUíZES E MEMBROS
- R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

 

Na oportunidade, informo que os gestores do contrato de Estagiários foram
consultados acerca do remanejamento em tela.

 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 03/05/2019, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536077 e o código CRC 98854181.

0011565-73.2018.6.02.8502 0536077v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.
À SGO,
Para continuidade do feito, após manifestação da

EJE no evento (0536077).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/05/2019, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536901 e o código CRC AE60B2A5.
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

     __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
 14/05/19  15:16                                      USUARIO : HEBERTH        
 DATA EMISSAO    : 14Mai19                            NUMERO  : 2019PE000208   
 DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
 FAVORECIDO      :                                                             
 TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                               
                                                                               
 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
 UA:EJE. CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL PARA REALIZAR APRESENTAÇÕES EM
ESCOLAS.  
 PA 0011565-73.2018.6.02.8502                                                  
                                                                               
                                                                               
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
 401081  1 084621  0100000000 339039        AOSA ACOEDU               14.000,00
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH              UG : 070011   14Mai19   15:15
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO
PF12=RETORNA                                                                                                                                                                   

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 14/05/2019, 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
0541078 e o código CRC 38EEF215.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 208/2019

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 14/05/2019, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0541086 e o código CRC 40DD6EDA.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0541086         SEI 0011565-73.2018.6.02.8502 / pg. 112



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2019.
Senhor Coordenador da COFIN e Sra. Secretária da

EJE,
Emitimos o PE 208/2019 (0541078), uma vez que

por meio da Portaria do TSE nº 322, de 03 de maio de 2019,
foi elevado o limite de gastos do TRE-AL, sendo restabelecido
o orçamento anterior.

Assim, por hora, não foram necessários ajustes nos
empenhos conforme doc. 0536077.

Att.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 14/05/2019, às 15:35, 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
0541088 e o código CRC 04978457.
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DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2019.
Senhor Secretário,
 
Uma vez superada a questão orçamentária (0545937),

direciono os autos a Vossa Senhoria com a solicitação de que seja
dado prosseguimento à contratação da empresa sugerida pela
COMAP (0521937),  nos termos da Informação nº 2243-TRE/AL/SEIC
(0521575).

 
Desde já agradeço a atenção dispensada.
 
Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 22/05/2019, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545949 e o código CRC 095D9643.

0011565-73.2018.6.02.8502 0545949v1

  

Despacho EJE 0545949         SEI 0011565-73.2018.6.02.8502 / pg. 114



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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2019.

Dando seguimento ao feito, encaminho os autos à SLC, conforme Despacho
GSAD 0524805.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/05/2019, às 20:28, 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
0548025 e o código CRC 9826CB08.
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CONTRATO Nº XX/2019 

Processo SEI nº 0011565-73.2018.6.02.8502 
 

MINUTA 
 

Contrato de prestação de serviços que 
celebram entre si a União, através do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e a empresa IT F. 
DE SENA PRODUÇÕES. 

 
 Pelo presente instrumento de contrato, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS – TRE/AL, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- 
Farol, CEP: 657051-090, inscrito no CNPJ sob n° 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, 
portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa IT F. DE SENA 
PRODUÇÕES, com sede na rua Tibúrcio Nemésio, nº 74, Centro Viçosa/AL, CEP 57700-
000, inscrita no CNPJ sob o n° 21.964.258/0001-88, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por Izabelly Thays Fonseca de Sena, portadora 
da Carteira de Identidade nº 20030060088-49 SSP/AL, inscrita no CPF sob o nº 
073.428.804-26, residente no Edifício Vanessa, nº 918, apartamento 201, Mangabeira, 
Maceió/AL, CEP 57037-590, resolvem estipular o presente contrato de prestação de 
serviços, com fundamento no art. 24, II, da Lei nº  8.666/93, mediante as cláusulas e 
condições que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 A presente contratação será regida pelas cláusulas previstas neste 
instrumento, pelas normas da Lei Nacional n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se ao ajuste, ainda, os preceitos de direito público e, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. Aplica-se, ainda, a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 
15.787, de 15/02/2017. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
  Este contrato tem por objeto a contratação de grupo de teatro para 
realizar ações em escolas da capital, públicas e/ou privadas, em locais de grande 
volume de pessoas como shoppings, mercados, comércio, entre outros localizados 
nesta Capital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES 
 
 A CONTRATADA deverá realizar seis apresentações conforme a 
determinação do CONTRATANTE nos locais e horários agendados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As apresentações deverão contar com uma equipe de um 
coordenador e, pelo menos, três atores, sendo um músico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O grupo deverá ter, no mínimo, 02 looks para composição das 
peças teatrais, todas relacionadas aos temas escolhidos pela Escola Judiciária Eleitoral. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - As apresentações poderão acontecer em escolas da capital, 
públicas e/ou privadas, em locais de grande volume de pessoas como shoppings, 
mercados, comércio, entre outros. As apresentações serão de forma presencial e uma 
vez por local, com a duração de, no mínimo, 20 minutos, e, no máximo, 30 
minutos, cada apresentação. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A empresa contratada deverá levar em suas apresentações, no 
mínimo, sistema de som (aparelho de reprodução de som, caixas de som e microfone) 
com um aparelho de reprodução de som, uma caixa de som e dois microfones, 
com todos os cabos necessários e extensão, um megafone e distância de uso mínimo 
de 600 metros. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Os atores deverão ter experiência em arte comprovada na 
modalidade por meio de certificado ou declaração de instituição idônea, possuindo 
experiência em pelo menos 02 eventos, também comprovados por meio de certificados 
ou declaração. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As apresentações serão realizadas durante o ano de 2019, entre 
os meses de março e dezembro, e serão solicitadas com antecedência mínima de 15 
dias da data estipulada para cada apresentação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
 O valor total estimado do contrato é de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), sendo 
que o valor unitário da apresentação teatral  é de R$ 2.333,33 (dois mil, trezentos e 
trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme a proposta da CONTRATADA, 
evento SEI  0521523. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução 
deste contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
 Os valores pactuados serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 São obrigações do Contratante: 
 

a) Designar um servidor responsável pela fiscalização da execução das 
atividades contratuais; 
 
b) Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA 
possa realizar os serviços conforme solicitado pela unidade responsável; 
 
c) Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material, cujo uso 
considere fora das especificações contidas neste contrato; 
 
d) Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer um dos integrantes do 
grupo que considere inadequado para as apresentações; 
 
e) Agendar reuniões com a empresa contratada para tratar de assuntos 
referentes à produção do evento; 
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f) Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais; 
 
g) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços prestados, objetos do 
presente Contrato; 
 
h) Realizar o pagamento dos serviços efetivamente prestados; 
 
i) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução 
do objeto. 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

   Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais 
normas legais pertinentes, também se incluem nas obrigações da CONTRATADA o 
seguinte: 

 
a) Entregar a nota fiscal quando da realização do serviço; 
 
b) Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos que julgar necessários; 
 
c) Manter-se, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas e as condições de habilitação e qualificação 
exigidas; 
 
d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 
 
e) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATANTE, atendendo de imediato às reclamações; 
 
f) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de  
interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão 
da execução contratual devendo orientar seus empregados nesse sentido; 
 
g) Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento 
do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as 
despesas com: materiais, alimentação e transporte da sua equipe de apoio, 
locação e/ou aquisição de equipamentos, mão de obra, fretes, impostos, taxas, 
tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita 
execução dos serviços pela contratada 
 
h) Assumir plena responsabilidade pela fiscalização/acompanhamento na 
prestação dos serviços subcontratados; 
 
i) Fornecer toda a logística necessária à execução dos serviços, em consonância 
com a lista fornecida pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, no máximo, uma 
(01) hora antes do início de cada evento; 
 
j) Comparecer às reuniões preestabelecidas pel Escola Judiciária Eleitoral do 
TRE/AL; 
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k) Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a 
perfeita execução dos serviços, deverá a CONTRATADA comunicá-los, por escrito, 
ao gestor do contrato designado pelo TRE/AL, em, no mínimo, 72 h (setenta e duas 
horas) dias antes da realização do evento, viabilizando sua interferência e 
correção na situação apresentada; 
 
l) Fornecer número de telefone para a localização do responsável pela realização 
do serviço, reservando ao CONTRATANTE o direito de acionar a CONTRATADA 
sempre que necessário; 
 
m) Observar rigorosamente  os prazos de execução dos serviços previamente 
estabelecidos; 
 
n) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou 
parte, os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da sua execução; 
 
o) Responsabilizar-se por todo ônus referente aos serviços contratados, bem como 
tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e demais exigências legais 
para o pleno exercício de suas atividades, visto que seus funcionários não terão 
vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
 
p) Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação; 
 
q) Manter os atores em ação devidamente identificados por crachá; 
 
r) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e 
aqueles decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados, no 
desempenho de seus serviços ou em conexão com eles, não existindo entre o 
Tribunal e àqueles qualquer vínculo empregatício. A inadimplência da 
CONTRATADA, em relação a esses encargos, não transfere para o Tribunal a 
responsabilidade por seu pagamento. 
 
s) Exibir, previamente, uma amostra da encenação, cujo texto será de sua 
elaboração, dentro dos temas relacionados no Objetivo do termo de referência, 
Anexo I deste contrato. 
 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 

Deverá a Contratada observar, também, o seguinte: 
 

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Contratante durante a vigência do contrato;  
 
b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do contratante;  
 
c) É vedada, ainda, a partir da assinatura deste instrumento, a contratação de 
novos empregados ou prestadores de serviços que possuam cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro 
grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício 
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de 
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direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação (Resolução CNJ nº 
229, de 22 de junho de 2016). 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
  Caberá à contratada executar diretamente os serviços contratados, assumindo 
total responsabilidade, não podendo transferi-la sem autorização da contratada. 
 
CLÁUSULA DEZ – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
  Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 
de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer 
forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços através de seu(s) servidor(es) nomeado(s). 
 
CLÁUSULA ONZE - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
  A atestação da fatura da execução dos serviços objeto deste contrato caberá ao 
Gestor do Contrato designado para esse fim. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA DESPESA 
 
  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários a serem aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 
2016, consignados no PTRES no 107671 (Pleitos Eleitorais), Elemento de Despesa n° 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
CLÁUSULA TREZE – DO PAGAMENTO 
 
 O pagamento será efetuado por meio de nota de empenho, no prazo de 
até 10 (dias) dias, contados da data de apresentação das notas fiscais / faturas, 
devidamente atestadas pelo gestor do contrato. O Atesto ocorrerá em até 05 (cinco) 
dias a partir do recebimento pela gestão ou fiscalização da contratação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Nota Fiscal do serviço deverá informar quantos e quais os 
dias da realização das apresentações. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na oportunidade do pagamento será realizada a retenção do 
Imposto Sobre Serviços (ISS), caso haja previsão legal. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
de serviços o documento que comprove a opção, para que não incidam retenções 
indevidas. 
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PARÁGRAFO SEXTO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a 
taxa de atualização financeira devida pelo contratante, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá 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 da taxa anual = 6/%.  
 
CLÁUSULA QUATORZE – DA VIGÊNCIA 
 

O prazo de vigência deste contrato será contado a partir da data de sua 
assinatura até o dia 31 de dezembro do ano corrente. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 

No interesse da Administração do contratante, o valor inicial dos serviços objeto 
deste contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento), conforme o disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes contratantes. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 

O presente contrato poderá ser alterado, nos termos previstos no art. 65 da Lei 
nº 8.666/93, desde que haja interesse do contratante, com a apresentação das devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 
 

a) unilateralmente pelo contratante: 
 

a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; e  
 
a.2)quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no art. 
65 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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 Pela inexecução total ou parcial a contratada 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 PRIMEIRO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada com 
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A CONTRATADA, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com 
rescisão contratual, no caso de não comparecimento a local previamente marcado 
para apresentação teatral ou atraso superior a 1 hora ou ainda, se tendo 
comparecido ao local previamente marcado, se negar a realizar a apresentação ou 
a finalize de forma antecipada; 

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com 
rescisão contratual, caso a Contratada não regularize a documentação entregue 
anexa à nota fiscal no prazo concedido pelo Contratante. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Poderão ainda ser aplicadas as seguintes penalidades: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e Expedição de 
declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

 
PARÁGRAFO QUARTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a 
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência 
de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  A contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a 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 SÉTIMO -   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma 
do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -   Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
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consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO NONO -   O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à contratada. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha 
que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.  
 
PARÁGRAFO TREZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos 
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, 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 CATORZE -   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 DEZOITO - DA RESCISÃO 
 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-se a 
Contratada; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração do Contratante; 
 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DEZENOVE - DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE À DECISÃO AUTORIZANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos à Decisão nº xx, evento SEI 
xxx que autorizou a dispensa de licitação, bem como à proposta comercial da 
Contratada, evento SEI 0521519, inserta no Processo SEI n° 0011565-
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73.2018.6.02.8000, que passa a fazer parte integrante do referido contrato, 
independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA VINTE – DO ANEXO 
 
 Faz parte integrante deste contrato, na forma de ANEXO I, o Termo de 
Referência. 
 
 
CLÁUSULA VINTE  E UM - 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 VINTE E DOIS – DO FORO 

  
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Justiça Federal 
em Maceió, Seção Judiciária de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de 
lidas, são assinadas pelos representantes das partes contratante e contratada. 
 

Maceió/AL, em XX de XXXX de 2019. 
 
Pelo TRE/AL  

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 
 
 
Pela Empresa               

Izabelly Thays Fonseca de Sena 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 
Contratação de grupo de teatro para realizar ações em escolas da capital, públicas e/ou 
privadas, em locais de grande volume de pessoas como shoppings, mercados, 
comércio, entre outros localizados nesta Capital. 

 2. JUSTIFICATIVA 

 
A EJE/AL planta as sementes para a construção do futuro do jovem eleitor, promovendo 
a educação política e estimulando o exercício da cidadania e o voto consciente. O 
objetivo é levar o grupo de teatro para apresentações em escolas da rede privada 
e pública, representando a informação de uma maneira mais leve, lúdica e 
interativa, abordando os temas propostos de um modo tal que todos aprendam se 
divertindo, com bom humor e satisfação, pois a nossa intenção é levar o teatro para 
além do simples entretenimento, abordando temas relacionados a: “a compra e venda 
do voto”, “combate à corrupção”, “democracia” e “cidadania”. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS 

 
1 – Da Estrutura Humana: 
1.1. As apresentações deverão contar com uma equipe de: 1 coordenador e, 
pelo menos, 3 (três) atores, sendo 1 (um) músico; 
1.2. Os atores deverão ter experiência em arte comprovada na modalidade por meio de 
certificado ou declaração de instituição idônea, possuindo experiência em pelo menos 
02 eventos, também comprovados por meio de certificados ou declaração. 
2 – Do Figurino: O grupo deverá ter, no mínimo, 02 looks para composição das peças 
teatrais, todas relacionadas aos temas escolhidos pela Escola Judiciária Eleitoral. 
3 – Especificações dos eventos, locais de Apresentação e periodicidade: 6 (seis) 
apresentações que poderão acontecer em escolas da capital, públicas e/ou privadas, 
em locais de grande volume de pessoas como shoppings, mercados, comércio, entre 
outros. As apresentações serão de forma presencial e uma vez por local, com a duração 
de, no mínimo, 20 minutos, e, no máximo, 30 minutos, cada apresentação. 
4 – Da Qualificação Técnica: a empresa (grupo) de teatro deverá apresentar atestado 
de capacidade técnica emitido por entidade da administração Federal, Estadual ou 
Municipal, direta ou indireta, ou empresa privada, que comprove ter sido prestado 
serviço compatível com o objeto deste termo de referência; 
5 – Da Especificação do Material: a empresa contratada deverá levar em suas 
apresentações, no mínimo, o seguinte material: 
5.1. Sistema de som (aparelho de reprodução de som, caixas de som e microfone): 
5.1.1 01 (um) aparelho de reprodução de som, 01 (uma) caixa de som e 02 (dois) 
microfones, com todos os cabos necessários e extensão; 
5.2. 01 (um) megafone; 
5.2.1 Distância de uso mínimo de 600 metros. 
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4. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 
As apresentações serão realizadas durante o ano de 2019, entre os meses de março e 
dezembro, e serão solicitadas com antecedência mínima de 15 dias da data estipulada 
para cada apresentação. 

 
5. DO LOCAL DE EXECUÇÃO 

 
As apresentações deverão ser realizadas nos locais previamente determinados 
pela Escola Judiciária Eleitoral, dentro da Capital, salvo se, por necessidade 
extraordinária, for necessário alterar algum local de apresentação, desde que dentro 
dos limites do município. 

 6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recurso próprio 
desta Escola Judiciária Eleitoral. 

 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
1. Designar um servidor responsável pela fiscalização da execução das 
atividades contratuais; 
2. Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa realizar 
os serviços conforme solicitado pela unidade responsável; 
3. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material, cujo uso considere fora 
das especificações contidas neste termo; 
4. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer um dos integrantes do grupo que 
considere inadequado para as apresentações; 
5. Agendar reuniões com a empresa contratada para tratar de assuntos referentes 
à produção do evento; 
6. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais; 
7. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços prestados, objetos do 
presente Termo; 
8. Realizar o pagamento dos serviços efetivamente prestados; 
9. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto. 

 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
1. Entregar a nota fiscal quando da realização do serviço; 
2. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos que julgar necessários; 
3. Manter-se, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com 
as obrigações a serem assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 
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5. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela CONTRATANTE, atendendo de imediato às reclamações; 
6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto 
de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução contratual devendo orientar seus empregados nesse sentido; 
7. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento 
do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as 
despesas com: materiais, alimentação e transporte da sua equipe de apoio, locação 
e/ou aquisição de equipamentos, mão de obra, fretes, impostos, taxas, tarifas, 
encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução 
dos serviços pela contratada; 
8. Plena responsabilidade pela fiscalização/acompanhamento na prestação dos serviços 
subcontratados; 
9. Fornecer toda a logística necessária à execução dos serviços, em consonância com a 
lista fornecida pela EJE/AL, no máximo, uma (01) hora antes do início de cada evento; 
10. Comparecer às reuniões preestabelecidas pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL; 
11. Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar 
a perfeita execução dos serviços, deverá a CONTRATADA comunicá-los, por escrito, 
ao gestor do contrato designado pelo TRE/AL, em, no mínimo, 72 h (setenta e 
duas horas) dias antes da realização do evento, viabilizando sua interferência e 
correção na situação apresentada; 
12. A CONTRATADA deverá fornecer número de telefone para a localização 
do responsável pela realização do serviço, reservando ao CONTRATANTE o direito 
de acionar a CONTRATADA sempre que necessário; 
13. Deverão ser rigorosamente observados os prazos de execução dos 
serviços previamente estabelecidos; 
14. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou parte, 
os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da sua execução; 
15. Responsabilizar-se por todo ônus referente aos serviços contratados, bem 
como tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e demais exigências 
legais para o pleno exercício de suas atividades, visto que seus funcionários não 
terão vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
16. Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação 
e qualificação exigidas para a contratação; 
17. Manter os atores em ação devidamente identificados por crachá; 
18. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários 
e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados, no 
desempenho de seus serviços ou em conexão com eles, não existindo entre o Tribunal e 
àqueles qualquer vínculo empregatício. A inadimplência da CONTRATADA, em relação 
a esses encargos, não transfere para o Tribunal a responsabilidade por seu pagamento. 
19. Será obrigação da futura contratada exibir, previamente, uma amostra 
da encenação, cujo texto será de sua elaboração, dentro dos temas relacionados 
no Objetivo deste termo de referência. 

 9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 
Escola Judiciária Eleitoral. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE, Analista Judiciário, em 

14/01/2019, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Minuta de contrato (0551463)         SEI 0011565-73.2018.6.02.8502 / pg. 127



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

Minuta de contrato (0551463)         SEI 0011565-73.2018.6.02.8502 / pg. 128



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3545 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD,
com minuta de contrato.
Registro que foram complementadas as obrigações da

contratada e as sanções administrativas.]
Diante do exposto, solicito a ratificação  da complementação

efetuada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 04/06/2019, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551464 e o código CRC EF228066.

0011565-73.2018.6.02.8502 0551464v2
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DESPACHO

Maceió, 12 de junho de 2019.

Manifesto concordância com os acréscimos assinalados pela SLC (0551464), na minuta
contratual (0551463), que reforçam as obrigações da contratada, bem como as
sanções administrativas, ao passo em que submeto o feito à análise da AJ-DG.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/06/2019, 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
0555182 e o código CRC B6867B6A.

0011565-73.2018.6.02.8502 0555182v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2019.
Senhor Secretário de Administração, 
 
 
 Trata-se de pretensão de contratação de grupo

teatral, para realizar ações em escolas da capital, públicas
e/ou privadas, em locais de grande volume de pessoas como
shoppings, mercados, comércio, entre outros localizados
nesta Capital, conforme consta na proposição da Direção da
Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas (0479907).

Com vista dos autos, a SEIC/COMAP  realizou
pesquisa de mercado (0504709), encontrando  propostas de
apenas duas empresas com preços e condições bem distintos,
razão pela qual solicitou a análise da unidade solicitante. Por
sua vez, a EJE manifestou-se no sentido da dificuldade de
contato com a empresa Cia Hiperativa, concluindo
que, apesar de sua proposta, no valor de R$ 6.280,00 (seis mil
duzentos e oitenta reais), ser inferior à apresentada pela
empresa Cazuadinha, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), para as mesmas 6 (seis) apresentações,
restou comprovada sua falta de interesse, o que poderia ser
prejudicial caso a empresa viesse a ser contratada pelo
Tribunal. 

Posteriormente, a referida empresa Cia. Hiperativa
desistiu de sua proposta, conforme explicado pela SEIC
(0518968), restando somente a proposta da
empresa IZABELLY THAYS FONSECA DE SENA
(CAZUADINHA), CNPJ sob o nº 21.964.258/0001-88, pelo
preço global (envolvendo 6 apresentações de peças teatrais)
de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), conforme proposta
atualizada (0521517 e 0521529), com desconto ofertado.  
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Ocorre que a mesma empresa foi contratada nos
autos do PA 0007218-31.2017.6.02.8502 em outubro de 2017,
para realizar 4 apresentações, pelo valor global total de R$
7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Constatamos um
aumento de 19,65% nos valores então propostos. 

Nesse sentido, parece de bom alvitre certificar o
valor orçado, tendo em vista o que estabelece a Ordem de
Serviço nº 02/10 da Presidência (1º/02/2010), que dispõe
sobre a estimativa de preços para futuras aquisições de
materiais de consumo ou permanente e contratações de
serviços no âmbito deste Regional.

Ademais, há que se atender ao que preconiza o
TCU, conforme inteligência da jurisprudência que segue:

 
"Acórdão 1923/2016 Plenário
(Auditoria, Relator Ministro Bruno
Dantas)
Licitação. Orçamento estimativo.
Elaboração. Referência. Preço de
mercado. Cotação.
Os sistemas oficiais de referência da
Administração Pública refletem, em boa
medida, os preços de mercado e, por
gozarem de presunção de veracidade,
devem ter precedência em relação à
utilização de cotações feitas diretamente
com empresas do mercado.
 
Acórdão 1548/2018 Plenário (Denúncia,
Relator Ministro Augusto Nardes)
Licitação. Orçamento estimativo.
Elaboração. Referência. Pesquisa. Preço.
A pesquisa de preços para elaboração do
orçamento estimativo da licitação não
deve se restringir a cotações realizadas
junto a potenciais fornecedores, devendo
ser utilizadas outras fontes como
parâmetro, a exemplo de contratações
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públicas similares, sistemas referenciais
de preços disponíveis, pesquisas na
internet em sítios especializados e
contratos anteriores do próprio órgão.

Acórdão 452/2019 Plenário (Auditoria,
Relator Ministro-Substituto Marcos
Bemquerer)
Licitação. Orçamento estimativo.
Elaboração. Referência. Preço de
mercado. Cotação.
Os sistemas oficiais de referência da
Administração Pública reproduzem os
preços de mercado, e, por gozarem de
presunção de veracidade, devem ter
precedência em relação à utilização de
cotações efetuadas diretamente com
empresas que atuam no mercado."
 
Dessa forma, retornam-se os autos, para
eventual aperfeiçoamento da cotação.
 
Atenciosamente, 

 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 13/06/2019, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 13/06/2019, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0555716 e o código CRC 8ACB550B.

0011565-73.2018.6.02.8502 0555716v1

Despacho AJ-DG 0555716         SEI 0011565-73.2018.6.02.8502 / pg. 133

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A452%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1


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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2019.
Devolvo os autos à COMAP, para reavaliar, se

assim entender, a estimativa de preço, em face das
recomendações veiculadas pela AJ-DG, no Despacho 0555716.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/06/2019, às 19:50, 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
0556093 e o código CRC 906B171F.

0011565-73.2018.6.02.8502 0556093v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe
 
Diante do questionamento da AJ-DG, com relação à

variação de valores desde a última contratação, contido no
Despacho AJ-DG 0555716, e em atendimento ao Despacho
G S A D 0556093, encaminho os presentes autos para
certificação/reavaliação do valor orçado.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/06/2019, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556147 e o código CRC 628B41A7.

0011565-73.2018.6.02.8502 0556147v1
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: izabelly.sena2015@outlook.com
Data: 19/06/2019 02:58 PM
Assunto: Atualização Proposta e Certidões. CAZUADINHA.

PA 0011565-73.2018.6.02.8502

Prezada Izabelly,

Boa tarde,

Retomamos o contato para tratar do procedimento de contratação de grupo de teatro, objetivando realizar ações em escolas para jovens eleitores promovidas por este
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Diante do tempo transcorrido, consultamos se a empresa mantém o interesse na contratação e, se positivo; solicitamos, por gentileza, a atualização da proposta e o envio
da certidão municipal, aos quais encontram-se vencidas, conforme anexos.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com>
To: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 29 Mar 2019 14:09:22 +0000
Subject: CAZUADINHA

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=MNCUGWW26HK7L&View=Message...
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De: Adm Sue Chamusca <adm@suechamusca.com.br>
Enviado: quinta-feira, 28 de março de 2019 19:16
Para: izabelly.sena2015@outlook.com; Sue Chamusca
Assunto: docs

segue documentos escaneados

Livre de vírus. www.avast.com.

Anexados:

Arquivo: PROPOSTA TRE 2019
IZABELLY.docx

Tamanho:
34k

Tipo de Conteúdo: application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document

Arquivo: Certidão Municipal.
IT F SENA PRODUÇÕES.
VENCIDA..pdf

Tamanho:
118k

Tipo de Conteúdo: application/pdf

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=MNCUGWW26HK7L&View=Message...
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: izabelly.sena2015@outlook.com
Data: 26/06/2019 05:29 PM
Assunto: Fwd: Atualização Proposta e Certidões. CAZUADINHA.

Boa tarde Izabelly,
 
Reencaminho e-mail.
 
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL       
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
 

From: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
To: izabelly.sena2015@outlook.com
Date: Wed, 19 Jun 2019 14:58:39 -0300
Subject: Atualização Proposta e Certidões. CAZUADINHA.
 
PA 0011565-73.2018.6.02.8502
 
Prezada Izabelly,
 
Boa tarde,
 
Retomamos o contato para tratar do procedimento de contratação de grupo de teatro, objetivando realizar ações
em escolas para jovens eleitores promovidas por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
Diante do tempo transcorrido, consultamos se a empresa mantém o interesse na contratação e, se positivo;
solicitamos, por gentileza, a atualização da proposta e o envio da certidão municipal, aos quais encontram-se
vencidas, conforme anexos.
 
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL       
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

 

From: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com>
To: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 29 Mar 2019 14:09:22 +0000
Subject: CAZUADINHA
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De: Adm Sue Chamusca <adm@suechamusca.com.br>
Enviado: quinta-feira, 28 de março de 2019 19:16
Para: izabelly.sena2015@outlook.com; Sue Chamusca
Assunto: docs
 
segue documentos escaneados
 

Livre de vírus. www.avast.com.

Anexados:

Arquivo: PROPOSTA TRE
2019 IZABELLY.docx

Tamanho:
34k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document

Arquivo: Certidão
Municipal. IT F SENA
PRODUÇÕES.
VENCIDA..pdf

Tamanho:
118k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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De: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com>
Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 02/07/2019 03:13 PM
Assunto: RE: Atualização Proposta e Certidões. CAZUADINHA.

Proposta atualizada com o mesmo valor e só a alteração das datas!!!

Perdão pela demora e desde já agradecemos pela preferência!

IZABELLY SENA
 PRODUTORA

De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 19 de junho de 2019 17:58
Para: izabelly.sena2015@outlook.com
Assunto: Atualização Proposta e Cer�dões. CAZUADINHA.
 
PA 0011565-73.2018.6.02.8502
 
Prezada Izabelly,
 
Boa tarde,
 
Retomamos o contato para tratar do procedimento de contratação de grupo de teatro, objetivando realizar ações em
escolas para jovens eleitores promovidas por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
Diante do tempo transcorrido, consultamos se a empresa mantém o interesse na contratação e, se positivo;
solicitamos, por gentileza, a atualização da proposta e o envio da certidão municipal, aos quais encontram-se
vencidas, conforme anexos.
 
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL       
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

 

From: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com>
To: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 29 Mar 2019 14:09:22 +0000
Subject: CAZUADINHA
 
 
 
 

De: Adm Sue Chamusca <adm@suechamusca.com.br>
Enviado: quinta-feira, 28 de março de 2019 19:16
Para: izabelly.sena2015@outlook.com; Sue Chamusca
Assunto: docs
 
segue documentos escaneados
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Anexados:

Arquivo: PROPOSTA TRE
2019 IZABELLY
(izabelly sena).docx

Tamanho:
34k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document
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CNPJ: 21.964.258/0001-88

Maceió, 28 de Junho de 2019.

Ao Diretor da Escola Judiciária Eleitoral

Venho  através  desta,  encaminhar  proposta  de  apresentação  teatral
PRECISA-SE  DE  ELEITOR.  A  proposta  apresentada  nesta,  oferece  seis
apresentações, com duração de 30 minutos e conta com a participação de dois
atores,  um músico  e  um produtor.  No  valor  da  proposta  já  estão  inclusas
despesas com cachês,  passagens,  hospedagem,  alimentação,  montagem e
desmontagem  de  material,  impostos  tributários,  alugueis  de  equipamentos
sonoros como caixa de som, microfones, cabos, extensões e megafones.

ATRAÇÃO TEXTO
CAZUADINHA PRECISA-SE DE ELEITOR

VALOR DA PROPOSTA: R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS) valor
para as 06 APRESENTAÇÕES EM MACEIÓ
COM TUDO INCLUSO.

Atenciosamente:

Izabelly Thays Fonseca de Sena

Representante Legal

Av. JOÃO DAVINO, Nº 918, EDFº VANESSA, APTO: 201 Maceió – AL

Anexo PROPOSTA TRE 2019 IZABELLY sena). Atualizada. (0561743)         SEI 0011565-73.2018.6.02.8502 / pg. 142
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De: izabelly sena <izabelly.sena2015@outlook.com>
Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 02/07/2019 03:31 PM
Assunto: CERTIDÃO BANDA CAZUADINHA

AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO!

De: Eduardo Gomes <eduardogomescontabil@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 27 de junho de 2019 15:02
Para: Bell
Assunto: CERTIDAO NEGATIVA
 

-- 
                                                                 

																											EDUARDO	GOMES
                                  Contador
        Instrutor de Cursos e Treinamentos 
         Esp. Direito e Contabilidade Tributária
                                  Pregoeiro
                           (82) 99185-2672
                      (82) 98706-2473

Anexados:

Arquivo: Certidão Negativa de
Débitos de ISS.pdf

Tamanho:
104k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

E-mail Certidão Municipal. Cazuadinha. (0561745)         SEI 0011565-73.2018.6.02.8502 / pg. 143

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=W8C9QOIQP8MJF&View=Attachment&Number=60953&FolderID=0&Part=2&Filename=Certid%C3%A3o%20Negativa%20de%20D%C3%A9bitos%20de%20ISS.pdf


27/06/2019 Certidão Negativa de Débitos de ISS

nfe-vicosa.prefeitura.info/imprimir/certnegativa.php?CODV=Njgw&TIPO=bmVnYXRpdmE= 1/1

Prefeitura Municipal de VIÇOSA
Secretaria Municipal de Finanças
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE ISS E
ALVARÁS

Autentique este alvará em:
http://autenticacao-
vicosa.prefeitura.info/

Documento Nº. Código de Verificação Data de Emissão Data de Validade

680 NBGP-QHCU 27/06/2019 26/08/2019
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

Nome
CAZUADINHA

CNPJ/CPF
21.964.258/0001-
88

Razão Social
IT F. DE SENA PRODUCOES
Endereço
R TIBURCIO NEMESIO, 74, CENTRO, Viçosa/AL

CERTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de VIÇOSA certifica que até a presente data não constam débitos para o
contribuinte citado acima.

OBSERVAÇÕES

- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente;

- O presente documento somente tem validade:
    a. Quando nao apresentar rasuras;
    b. Até a data de validade exposta acima;

A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante
junto à Prefeitura Municipal de VIÇOSA.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IT F. DE SENA PRODUCOES
CNPJ: 21.964.258/0001-88

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam  débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1. 

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,  nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:25:55 do dia 19/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/12/2019.
Código de controle da certidão: 5243.E996.1B5E.79E6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/EmiteCertidaoInternet.asp...
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.964.258/0001-88

Razão Social: IT F DE SENA PRODUCOES

Endereço: RUA TIBURCIO NEMESIO / 74 / CENTRO VICOSA - AL

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:05/06/2019 a 04/07/2019

Certificação Número: 2019060503064029070778

Informação obtida em 19/06/2019 14:32:02

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta  condicionada  a  verificação  de

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 de 2 19/06/2019 14:34
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autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: IT F. DE SENA PRODUCOES
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.964.258/0001-88
Certidão nº: 175106669/2019
Expedição: 02/07/2019, às 16:52:41
Validade: 28/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i f i c a - s e  q u e  I T  F .  D E  S E N A  P R O D U C O E S

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
21.964.258/0001-88, 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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27/06/2019 Certidão Negativa de Débitos de ISS

nfe-vicosa.prefeitura.info/imprimir/certnegativa.php?CODV=Njgw&TIPO=bmVnYXRpdmE= 1/1

Prefeitura Municipal de VIÇOSA
Secretaria Municipal de Finanças
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE ISS E
ALVARÁS

Autentique este alvará em:
http://autenticacao-
vicosa.prefeitura.info/

Documento Nº. Código de Verificação Data de Emissão Data de Validade

680 NBGP-QHCU 27/06/2019 26/08/2019
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

Nome
CAZUADINHA

CNPJ/CPF
21.964.258/0001-
88

Razão Social
IT F. DE SENA PRODUCOES
Endereço
R TIBURCIO NEMESIO, 74, CENTRO, Viçosa/AL

CERTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de VIÇOSA certifica que até a presente data não constam débitos para o
contribuinte citado acima.

OBSERVAÇÕES

- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente;

- O presente documento somente tem validade:
    a. Quando nao apresentar rasuras;
    b. Até a data de validade exposta acima;

A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante
junto à Prefeitura Municipal de VIÇOSA.
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:
21964258

Título:
IT F. DE SENA PRODUCOES

Situação:
Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=8e89ac96a358604c4cd509...

1 de 1 19/06/2019 15:12
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: IT F. DE SENA PRODUCOES

CNPJ: 21.964.258/0001-88

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação deste Tribunal
nenhum processo no qual IT F. DE SENA PRODUCOES, CNPJ 21.964.258/0001-88, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  15h11min10 do dia  19/06/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 66S7.35MS.9D49.UDEW

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces;jsessionid=r0+5iuds5tTwrp...

1 de 1 19/06/2019 15:13
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/06/2019 às 15:16) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ nº 21.964.258/0001-88.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5D0A.7BFB.88D2.8187 

Gerado em: 19/06/2019 as 15:16:27 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da... http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offs...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3952 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD
Senhor Secretário,
 
Tratam os autos da contratação de grupo teatral para a realização de
ações em escolas, nesta Capital, destinadas a jovens eleitores. Após
ampla pesquisa, onde foram consultados mais de 20 (vinte) possíveis
fornecedores, entre e-mails enviados (0494997 e 0495431) e contatos
telefônicos, e outras diversas tentativas sem êxito; conseguimos,
previamente, a demonstração de interesse de 02 (duas) empresas,
Cazuadinha e Cia Hiperativa. No entanto, no decorrer da instrução, a
empresa Cia Hiperativa relatou desinteresse na contratação,
permanecendo a Cazuadinha como a única interessada. Diante da
dificuldade encontrada junto ao mercado, da ausência de novos
interessados, demonstrada na pesquisa, sugerimos, há época,
a  contratação por dispensa de licitação, Art. 24, II da Lei nº
8.666/93, com a empresa Cazuadinha pelo valor total de R$
14.000,00 (quatorze mil reais), para 06 (seis) apresentações
durante este exercício, conforme Informação SEIC Nº 2243
(0521575).
 
Retornaram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações,
após despacho AJ-DG (0555716), para reavaliação, diante das
recomendações apontadas, despacho GSAD 0556093.
 
Como assinalado no despacho AJ-DG (0555716), no ano de 2017, a
empresa Cazuadinha foi contratada para realização de 04 (quatro)
apresentações pelo valor total R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos
reais) e valor unitário de R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta
reais), PA 0007218-31.2017.6.02.8502.
 
Com base nos termos de referência anterior e atual
(0292432 e 0487629), podemos inferir que a contratação do ano de
2017 exigia que a empresa contratada apresentasse 01 (um) figurino
para a composição da peça teatral, a contratação atual exige, no
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mínimo, 02 (dois) figurinos; sendo, assim, dobrada a exigência para a
composição da apresentação; a contratação anterior teve duração de
20 (vinte) minutos por apresentação, com valor unitário de R$
1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais) conforme proposta
(0279383) da contratada Cazuadinha; a contratação atual  é de 30
(trinta) minutos (0521529), com valor unitário de R$ 2.333,33 (dois
mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).  O
acréscimo foi de 50% (cinquenta por cento) na duração da
apresentação.
 
Contatamos a representante da empresa Cazuadinha para consultar
se a mesma mantém o interesse na referida contratação, sendo
confirmada com a atualização da proposta (0561743), mantendo-se o
mesmo valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), após a
mesma já haver concedido o desconto de R$1.000,00 (um mil reais)
no valor total da contratação, conforme relatado na Informação
SEIC 0521575. Foram atualizadas as certidões, 0561748 e 0562052.
Constam nos autos, ainda a declaração de inexistência da prática de
nepotismo e atestado de capacidade técnica, evento 0521523.
 
É importante registrar que a última contratação foi para 04 (quatro)
apresentações, todavia somente 01 (uma) apresentação aconteceu,
conforme demonstrado através da anulação do saldo de empenho no
valor de R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais)
0328988, fato este que pode ter impacto nos custos fixos de uma
contratação, como a elaboração de projeto, ensaios,  confecção de
figurinos, mão de obra e demais gastos para a execução do serviço,
independente do número de apresentações.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 05/07/2019, às 09:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 05/07/2019, às 09:01, 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
0561749 e o código CRC C60EE7A9.

0011565-73.2018.6.02.8502 0561749v65
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.964.258/0001-88

Razão Social: IT F DE SENA PRODUCOES

Endereço: RUA TIBURCIO NEMESIO 74 / CENTRO / VICOSA / AL / 57700-000

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:24/06/2019 a 23/07/2019

Certificação Número: 2019062401585627927856

Informação obtida em 03/07/2019 15:03:52

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta  condicionada  a  verificação  de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 2 03/07/2019 15:06
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Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Média dos Preços Obtidos: R$4.777,95

Relatór io gerado no dia 05/07/2019 10:49:22  ( IP:  186.208.71.210)

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 27

Pesquisa realizada entre 05/07/2019 10:46:43 e 05/07/2019 10:47:24

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

1) Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem 141 1 Unidade 4777,95 R$4.777,95

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA|INSTITUTO FED.DA
PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA

Inexigibilidade de
Licitação Nº
2/2019
UASG: 154868

01/03/2019 R$1.110,00

2 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Sudeste de MG | Instituto Federal Sudeste MG - Câmpus Santos
Dumont

NºPregão:12019
UASG:154763

25/04/2019 R$6.593,33

3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Sudeste de MG | Instituto Federal Sudeste MG - Câmpus Santos
Dumont

NºPregão:12019
UASG:154763

25/04/2019 R$6.720,00

4 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMANGEM-RN NºPregão:32019
UASG:926526

03/05/2019 R$10,92

5 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina | Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$855,12

6 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina | Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$698,31

7 COMANDO DO EXERCITO|COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE Dispensa de
Licitação Nº
19/2019
UASG: 160078

01/05/2019 R$5.800,00

8 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina | Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$4.266,67

9 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina | Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$3.096,45

10 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina | Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$1.666,67

11 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Roraima NºPregão:52019
UASG:154080

28/06/2019 R$2.052,52

12 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Rio Grande do Sul NºPregão:452019
UASG:153114

04/06/2019 R$17.776,67

13 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Rio Grande do Sul NºPregão:452019
UASG:153114

04/06/2019 R$11.466,67

Valor Unitário R$4.777,95
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Item 1: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem R$4.777,95

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$1.110,00

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA
INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA

Objeto: Contratação de pessoa física para apresentação artística na solenidade de
abertura do ano letivo 2019, a realizar-se nas dependências do IFPB Campus
Guarabira.

Descrição: APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL -
APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "O DRAGÃO DE MACAPARANA"
PELO GRUPO CIA. MANGAI DE ATIVIDADES CULTURAIS, A SER REALIZADO
NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019 NO IFPB CAMPUS GUARABIRA.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Inexigibilidade de Licitação Nº
2/2019 / UASG: 154868

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: VB

U F : PB

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

991.052.924-68
* VENCEDOR *

GEOSTENYS DE MELO BARBOSA R$1.110,00

Preço (ComprasNet) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$6.593,33

Valor Global: R$4.777,95

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Sistema de Sonorização e audiovisual com operador de som e audiovisual Sistema de Sonorização e audiovisual para utilização
durante os 3 dias do evento Sonorização e projeção para utilização junto ao ITEM 06 do grupo 1. Sistema de sonorização
completo para evento a ser realizado em espaço com área aproximada de 1.000 m² (espaço de palestra e apresentações) para
um público de 600 pessoas. Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural: Banda ou Orquestra ou Coral. Rol
de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital de 32 canais ou mais; até 6 microfones sem fio, até 6
microfones multidirecionais profissionais para coral com pedestal; até 3 cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons,
ferragens e pratos; até 4 moni tores simples; até 4 caixas de retorno para o coral e pianista, cabeamento e/ou captadores para:
piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência técnica durante o evento com previsão e contratação inclusa, de
estrutura para fixação dos equipamentos. Obs: Demais requisitos devem ser observados no Encarte A do Termo de Referencia.
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Sudeste de MG 
Instituto Federal Sudeste MG - Câmpus Santos Dumont

Objeto: O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de locação de
equipamentos, serviços de mão-de-obra e insumos para realização de eventos.
O objeto se trata da contratação de empresas para locação de estandes e
tendas (incluindo montagem e desmontagem destes), mobiliários, materiais,
serviço de coffee-break (lanches), coquetel e equipamentos de iluminação,
vídeo e som para o maior evento (simpósio) no Instituto Federal Campus
Santos Dumont, descritos no Encarte A..

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Sistema de Sonorização e Iluminação com operador de som e luz Sistema de
sonorização e iluminação para apresentação cultural ao ar livre para utilização
durante cada um dos 3 dias do evento Locação de equipamentos de
sonorização e iluminação para apresentações culturais em espaço fechado
(espaço de palestras e apresentações indicado no mapa do evento). Os
equipamento serão instalados de acordo com o palco descrito nos ITENS 05 e
06 do Grupo 1. Operador de Som Profissional capacitado para operacionalizar
os equipamentos de som constantes deste Termo de Referência, inclusive
atuar como DJ, operando CDJ, nos eventos da instituição. O serviço deverá ser
executado por profissional dinâmico e com experiência na atividade. Rol
mínimo de equipamentos de sonorização: 04 microfones sem fio, até 6
microfones multidirecionais profissionais para coral com pedestal, até 3 cubos
para guitarra/baixo, 3 pedestais modelo girafa, 4 caixas de som amplificadas ou
amplificador externo, caixa de retorno, mesa de 16 canais ou mais. Cabeamento
e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc. Demais requisitos
devem ser observados no Encarte A do Termo de Referencia.

Data: 25/04/2019 10:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:154763

Lote/Item: 3/15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/04/2019 18:03

Homologação: 30/04/2019 17:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: unidade

U F : MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

15.072.268/0001-06
* VENCEDOR *

DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI - ME R$6.400,00

11.823.997/0001-04 VILA BRASIL TURISMO LTDA - ME R$6.490,00

07.598.215/0001-03 JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO R$6.890,00

12.685.506/0001-60 PRONTO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - ME R$7.000,00

18.072.869/0001-07 PLANO ALIMENTACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME R$7.089,00

07.851.262/0001-09 MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS LTDA - EPP R$8.400,00

18.782.546/0001-07 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - EPP R$10.019,86

20.964.886/0001-09 AUDIOVIX EVENTOS LTDA - ME R$11.000,00

21.062.371/0001-78 MI3 PROMOCOES DE FEIRAS E EVENTOS LTDA - EPP R$11.528,74

23.361.387/0001-07 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA R$12.000,00

15.441.682/0001-45 MARCELO DE OLIVEIRA JARDIM PROPAGANDA R$12.273,78

07.559.474/0001-17 OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA. - EPP R$14.000,00

09.597.053/0001-06 JDV - EDUCACAO E EVENTOS EIRELI - ME R$15.000,00

04.433.214/0001-02 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP R$15.219,30

12.365.959/0001-00 M7 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA R$15.600,00

07.260.115/0001-64 AXIS CREATIVE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - ME R$15.690,00

08.804.362/0001-47 FACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME R$15.690,00

37.131.539/0001-90 STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA R$15.690,00

20.238.080/0001-25 AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$15.690,00

12.200.958/0001-05 MARCIO VALE GIOVANNETTI - ME R$15.690,00

00.862.596/0001-39 FACA PRODUCOES LTDA - EPP R$15.690,00
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Preço (ComprasNet) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$6.720,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Sudeste de MG 
Instituto Federal Sudeste MG - Câmpus Santos Dumont

Objeto: O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de locação de
equipamentos, serviços de mão-de-obra e insumos para realização de eventos.
O objeto se trata da contratação de empresas para locação de estandes e
tendas (incluindo montagem e desmontagem destes), mobiliários, materiais,
serviço de coffee-break (lanches), coquetel e equipamentos de iluminação,
vídeo e som para o maior evento (simpósio) no Instituto Federal Campus
Santos Dumont, descritos no Encarte A..

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Sistema de Sonorização e audiovisual com operador de som e audiovisual
Sistema de Sonorização e audiovisual para utilização durante os 3 dias do
evento Sonorização e projeção para utilização junto ao ITEM 06 do grupo 1.
Sistema de sonorização completo para evento a ser realizado em espaço com
área aproximada de 1.000 m² (espaço de palestra e apresentações) para um
público de 600 pessoas. Equipamento de captação e retorno para apresentação
cultural: Banda ou Orquestra ou Coral. Rol de equipamentos mínimos: 1 CD
Player; 1 mesa de som digital de 32 canais ou mais; até 6 microfones sem fio,
até 6 microfones multidirecionais profissionais para coral com pedestal; até 3
cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons, ferragens e pratos; até 4 moni
tores simples; até 4 caixas de retorno para o coral e pianista, cabeamento e/ou
captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência
técnica durante o evento com previsão e contratação inclusa, de estrutura para
fixação dos equipamentos. Obs: Demais requisitos devem ser observados no
Encarte A do Termo de Referencia.

Data: 25/04/2019 10:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:154763

Lote/Item: 3/16

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/04/2019 18:03

Homologação: 30/04/2019 17:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: unidade

U F : MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

11.823.997/0001-04 VILA BRASIL TURISMO LTDA - ME R$6.490,00

15.072.268/0001-06
* VENCEDOR *

DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI - ME R$6.500,00

07.598.215/0001-03 JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO R$7.170,00

12.685.506/0001-60 PRONTO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - ME R$7.500,00

07.851.262/0001-09 MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS LTDA - EPP R$8.400,00

18.072.869/0001-07 PLANO ALIMENTACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME R$9.000,00

18.782.546/0001-07 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - EPP R$10.177,72

23.361.387/0001-07 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA R$12.800,00

21.062.371/0001-78 MI3 PROMOCOES DE FEIRAS E EVENTOS LTDA - EPP R$12.885,06

20.964.886/0001-09 AUDIOVIX EVENTOS LTDA - ME R$13.750,00

07.559.474/0001-17 OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA. - EPP R$16.990,00

08.804.362/0001-47 FACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME R$17.400,00

15.441.682/0001-45 MARCELO DE OLIVEIRA JARDIM PROPAGANDA R$18.416,21

04.433.214/0001-02 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP R$22.901,70

09.597.053/0001-06 JDV - EDUCACAO E EVENTOS EIRELI - ME R$23.600,00

07.260.115/0001-64 AXIS CREATIVE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - ME R$23.610,00

37.131.539/0001-90 STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA R$23.610,00

20.238.080/0001-25 AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$23.610,00

12.200.958/0001-05 MARCIO VALE GIOVANNETTI - ME R$23.610,00

00.862.596/0001-39 FACA PRODUCOES LTDA - EPP R$23.610,00

12.365.959/0001-00 M7 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA R$26.600,00
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Preço (ComprasNet) 4: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$10,92

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMANGEM-RN

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de
organização de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da
Semana da Enfermagem do Conselho Regional de enfermagem do Rio Grande
do Norte (COREN-RN), que será realizada nos dias 02 de maio a 02 de junho de
2019, compreendendo planejamento operacional, organização, execução,
acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência, anexo I do edital..

Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces -
Contratação de empresa para fornecimento de serviço de coquetel para 200
(duzentas) pessoas. A empresa disponibilizar um púlpito, um palco para a
apresentação cultural. O coquetel deverá servir : 12 unidades por pessoa:
Canapés variados Frios (queijos diversos, presuntos, lombo canadense,
blanquet de peru light, peito de peru, presunto sem gordura, rosbife, salame
hamburguês, salame italiano ), Patês variados com mini torradas, Salgados
quentes assados, croquete de carne, Salgados quentes folhados, Mini Wraps
Mini quiches , Escondidinho de carne seca , Crepes salgados, empada de
palmito, Bebidas: 03 tipos de sucos de frutas, sendo um adoçante; 500 ml por
convidado; coquetel de frutas sem álcool , 04 tipos de refrigerante, de 1ª
qualidade, sendo dois normais e dois dietéticos; 500 ml por convidado; Água
mineral com gás e sem gás: 500 ml; Mesa de café: Café, chás, açúcar,
adoçante e petit fours. Deverá ser servido dois tipos de prato quente Rondelle de
frango com catupiry ao sugo e nhoque de carne, como prato principal, finger
food. Conforme especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do
edital.

Data: 03/05/2019 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:926526

Lote/Item: 2/21

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/05/2019 16:55

Homologação: 06/05/2019 17:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Preço por pessoa

U F : RN

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

11.505.498/0001-60 PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA R$10,86

14.382.662/0001-88
* VENCEDOR *

CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO: APRENDIZAGEM E MUDANC R$10,90

16.555.125/0001-18 CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS - ME R$11,00

26.370.279/0001-99 L C F DE SOUSA - ME R$13,00

09.584.060/0001-73 PREVIEW PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME R$14,95

22.816.081/0001-35 KELLY SANTOS DA SILVA BARRETO R$14,99

04.433.214/0001-02 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP R$15,25

23.361.387/0001-07 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA R$15,50

10.501.873/0001-31 MESTRE SALA LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME R$15,50

28.498.016/0001-95 VIP TOUR EVENTOS E TURISMO EIRELI - ME R$15,58

14.022.524/0001-98 LUCYELIA BORGES RAMOS BASTOS R$15,58

22.869.197/0001-32 ELEVEN PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME R$15,58

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME R$15,58

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA - ME R$15,58

14.025.021/0001-76 G E DE O JUNIOR PROMOCOES E EVENTOS - ME R$15,58

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI - EPP R$20,00

21.347.447/0001-01 SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME R$20,00

13.325.593/0001-08 RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA R$30,00

05.927.075/0001-36 satelite comercio R$31,16

19.446.578/0001-02 ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - EPP R$50,00

17.600.932/0001-78 TIME RACE CRONOMETRAGEM ELETRONICA LTDA - ME R$200,00
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Preço (ComprasNet) 5: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$855,12

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 2 - Coral. Roll de
equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital com 32 ou mais
canais; 2 microfones sem fio para cantores solistas; até 6 microfones
multidirecionais profissionais para coral; até 3 caixas de retorno para o coral e
pianista; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão
etc. Com instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário
agendado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos de diária).
Acompanhamento por profissional responsável pela operação. Item para ser
utilizado em contratação conjunta com os itens 'Locação de equipamentos de
sonorização e vídeo'.

CatSer: 12556 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, COM SEIS CAIXAS AMPLIFICADAS,
01(UMA) BATERIA MUSICAL, 03(TRÊS) MICROFONES SEM FIOS E 03 (TRÊS)
MICROFONES COM CABO E PEDESTAIS, COM OPERADOR DURANTE TODO O
EVENTO. AS DATAS DE EXECUÇÃO SERÃO FORNECIDAS PELA
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DO CÂMPUS PARNAMIRIM.
OBS.TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E
OPERAÇÃO DE TODAS AS ESTRUTURAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 19/33

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:38

Homologação: 04/06/2019 18:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Diária/12h

U F : SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$850,00

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$855,35

04.483.570/0001-30
* VENCEDOR *

ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMAO R$860,00

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA - ME R$1.100,00

06.333.757/0001-83 CADU EVENTOS LTDA R$1.100,00

07.502.330/0001-24 ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP R$1.200,00

09.597.053/0001-06 JDV - EDUCACAO E EVENTOS EIRELI - ME R$1.200,00

26.497.800/0001-53 A & C EVENTOS E PROMOCOES LTDA R$1.200,00

20.238.080/0001-25 AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$1.218,33

19.826.926/0001-69 PLENO RECIFE LOCACOES AUDIOVISUAIS LTDA R$9.500,00

Preço (ComprasNet) 6: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$698,31
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 1 - Banda ou
Orquestra. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital
de 32 canais ou mais; até 12 microfones com fio, com pedestal; até 3 cubos
para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons e ferragens; até 4 monitores simples;
cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc..
Equipe de assistência técnica durante o evento com previsão, e contratação
inclusa, de estrutura para fixação dos equipamentos. Com instalação no local
do evento concluída até 2h antes do horário agendado (o tempo de instalação
não é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por profissional
responsável pela operação. Item para ser utilizado em contratação conjunta
com os itens 'Locação de equipamentos de sonorização e vídeo'.

CatSer: 12556 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, COM SEIS CAIXAS AMPLIFICADAS,
01(UMA) BATERIA MUSICAL, 03(TRÊS) MICROFONES SEM FIOS E 03 (TRÊS)
MICROFONES COM CABO E PEDESTAIS, COM OPERADOR DURANTE TODO O
EVENTO. AS DATAS DE EXECUÇÃO SERÃO FORNECIDAS PELA
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DO CÂMPUS PARNAMIRIM.
OBS.TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E
OPERAÇÃO DE TODAS AS ESTRUTURAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 19/32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:38

Homologação: 04/06/2019 18:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Diária/12h

U F : SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$690,00

04.483.570/0001-30
* VENCEDOR *

ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMAO R$700,00

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$704,94

06.333.757/0001-83 CADU EVENTOS LTDA R$790,00

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA - ME R$800,00

07.502.330/0001-24 ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP R$800,00

09.597.053/0001-06 JDV - EDUCACAO E EVENTOS EIRELI - ME R$800,00

26.497.800/0001-53 A & C EVENTOS E PROMOCOES LTDA R$800,00

20.238.080/0001-25 AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$858,33

19.826.926/0001-69 PLENO RECIFE LOCACOES AUDIOVISUAIS LTDA R$9.000,00

Preço (ComprasNet) 7: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$5.800,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

Objeto: Despesa com serviço de decoração do auditório deste Estabelecimento de
Ensino para apresentação cultural da visita da DEPA.

Descrição: DECORACAO - EVENTOS / SOLENIDADES - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO
AUDITÓRIO DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE PARA
APRESENTAÇÃO CULTURAL DA VISITA DA DEPA,COM APLICAÇÃO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA DA CONTRATADA.

CatSer: 17019 - Toalha de mesa. Branca ou colorida para mesa diretora e/ou mesas
redondas.

Data: 01/05/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 19/2019 /
UASG: 160078

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: serviço

U F : MS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

19.755.052/0001-04
* VENCEDOR *

RECANTO DAS FLORES COMERCIO DE PLANTAS LTDA - R$5.800,00
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Preço (ComprasNet) 8: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$4.266,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação Sala / Auditório - Locação de espaço físico para formatura ou
apresentação cultural 3 - Grande. Locação de espaço físico
(anfiteatro/auditório) com capacidade superior a 600 pessoas, conforme
definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços
existentes na cidade sede do evento. Requisitos do espaço: ar condicionado;
separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras,
quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil, do Estado e do
Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de
palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utilizadas pelos
formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável
(sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - mofo,
tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para
300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade;
estacionamento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências
legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos
devidamente identificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada
e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.

CatSer: 22721 - Sala ou Auditório. Com capacidade para até 150 pessoas, conforme
layout solicitado pelo contratante - área mínima de 200m (salvo se
formalmente autorizado pelo contratante), ar-condicionado e ponto lógico de
internet. Eventos com duração acima de 2 dias.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 8/92

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:36

Homologação: 04/06/2019 18:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Diária/18h

U F : SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

07.502.330/0001-24
* VENCEDOR *

ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP R$4.000,00

03.118.191/0001-89 PREMIER EVENTOS LTDA R$4.300,00

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$4.500,00

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$4.715,75

04.047.851/0001-40 LUA TUR TURISMO LTDA - ME R$5.000,00

10.935.819/0001-02 GAP SERVICOS DE EVENTOS LTDA - ME R$5.000,00

13.881.077/0001-60 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA. - ME R$5.546,00

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA - ME R$5.800,00

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI - EPP R$5.804,31

09.597.053/0001-06 JDV - EDUCACAO E EVENTOS EIRELI - ME R$5.838,33

20.238.080/0001-25 AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$5.838,33

Preço (ComprasNet) 9: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$3.096,45
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação Sala / Auditório - Locação de espaço físico para formatura ou
apresentação cultural 2 - Média. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório)
com capacidade de até 600 pessoas, conforme definição na Autorização de
Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do
evento. Requisitos do espaço: ar condicionado; separação acústica em relação
a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já
com as bandeiras do Brasil, do Estado e do Município devidamente colocadas
nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas
contíguas que possam ser utilizadas pelos formandos/artistas; banheiros em
quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem
cheiros desagradáveis no ambiente - mofo, tinta etc.); foyer coberto para
recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos
requisitos legais de acessibilidade; estacionamento para no mínimo 150 carros;
atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará,
Habite-se etc.) com acessos devidamente identificados. Cada diária de locação
inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de
responsabilidade da contratada.

CatSer: 22721 - Sala ou Auditório. Com capacidade para até 150 pessoas, conforme
layout solicitado pelo contratante - área mínima de 200m (salvo se
formalmente autorizado pelo contratante), ar-condicionado e ponto lógico de
internet. Eventos com duração acima de 2 dias.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 8/91

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:36

Homologação: 04/06/2019 18:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Diária/18h

U F : SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$2.900,00

07.502.330/0001-24
* VENCEDOR *

ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP R$3.000,00

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$3.389,35

04.047.851/0001-40 LUA TUR TURISMO LTDA - ME R$3.500,00

10.935.819/0001-02 GAP SERVICOS DE EVENTOS LTDA - ME R$3.500,00

03.118.191/0001-89 PREMIER EVENTOS LTDA R$3.700,00

13.881.077/0001-60 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA. - ME R$3.800,00

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI - EPP R$3.891,67

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA - ME R$3.900,00

09.597.053/0001-06 JDV - EDUCACAO E EVENTOS EIRELI - ME R$4.000,00

20.238.080/0001-25 AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$4.000,00

Preço (ComprasNet) 10: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$1.666,67
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação Sala / Auditório - Locação de espaço físico para formatura ou
apresentação cultural 1 - Pequena. Locação de espaço físico
(anfiteatro/auditório) com capacidade de até 300 pessoas, conforme definição
na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes
na cidade sede do evento. Requisitos do espaço: ar condicionado; separação
acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando
solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil, do Estado e do Município
devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco
10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utilizadas pelos
formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável
(sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - mofo,
tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para
300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade;
estacionamento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências
legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos
devidamente identificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada
e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.

CatSer: 22721 - Sala ou Auditório. Com capacidade para até 150 pessoas, conforme
layout solicitado pelo contratante - área mínima de 200m (salvo se
formalmente autorizado pelo contratante), ar-condicionado e ponto lógico de
internet. Eventos com duração acima de 2 dias.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 8/90

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:36

Homologação: 04/06/2019 18:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Diária/18h

U F : SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$1.000,00

04.047.851/0001-40 LUA TUR TURISMO LTDA - ME R$2.000,00

03.118.191/0001-89 PREMIER EVENTOS LTDA R$2.000,00

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$2.255,74

10.935.819/0001-02 GAP SERVICOS DE EVENTOS LTDA - ME R$2.300,00

13.881.077/0001-60 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA. - ME R$2.375,00

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA - ME R$2.400,00

07.502.330/0001-24
* VENCEDOR *

ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP R$2.400,00

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI - EPP R$2.455,61

09.597.053/0001-06 JDV - EDUCACAO E EVENTOS EIRELI - ME R$2.500,00

20.238.080/0001-25 AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$2.500,00

Preço (ComprasNet) 11: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$2.052,52
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Roraima

Objeto: Contratação de serviços de locação de som e iluminação e afins..

Descrição: Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode
Luz / Imagem / Som - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO Locação, montagem,
operação e desmontagem de serviços de Iluminação para eventos de médio
porte para apresentação cultural (shows, musicais, espetáculos de dança e
teatro), com duração de 01 dia. Os serviços deverão ser atendidos com os itens
abaixo de igual ou melhor qualidade: -02 (duas) varas com 6(seis) refletores par
64 foco I na cor preta; - 01 (uma) máquina de fumaça 1500wats com controle
sem fio com líquido inodor; -04 (oito) Mine Brut 6 lâmpadas de 1000 wats; - 24
(vinte e quatro) refletores par led 10 watts a prova d'agua; -12 (doze) moving
Head 5R 230W LCD. RUSH MH3; - 06 (seis) Elipsiodal 75 Graus; - 01 (uma)
mesa de luz avolite pearl 2010 digital 4 universo 2048 canais; - 01 (um) dimer
digital para iluminação de 5000wats;Splitter+Socketeira (Tomadas); - 04
(quatro) rádio comunicadores com fone de ouvido de alcance mínimo de 08 km;
- Técnicos para realização da montagem, desmontagem e operação dos
equipamentos. Obs.: A montagem da estrutura será conforme a necessidade
do espaço do evento. O fornecedor deverá ter a opção de montagem da
iluminação em OBS.: DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA
ANEXO DO EDITAL.

CatSer: 13757 - Equipamento de som/sonorização para eventos em local aberto e/ou
fechado - ambiente para mais de 300 e até 700 participantes. Mesa de som
com 24 canais e demais equipamentos que se façam necessários para atender
adequadamente o número previsto de participantes do evento. Eventos com
duração de até 2 dias.

Data: 28/06/2019 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52019 / UASG:154080

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/07/2019 09:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 13

Unidade: SERVIÇO

U F : RR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

08.044.934/0001-37
* VENCEDOR *

R D AIRES ALENCAR - ME R$1.990,00

04.894.357/0001-11 BRASIL SHOWS E EVENTOS LTDA - EPP R$2.000,00

25.368.972/0001-64 JMAR SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME R$2.167,57

10.794.430/0001-86 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA - ME R$3.000,00

16.596.034/0001-20 LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$3.200,00

07.456.036/0001-23 RONALDO GOMES CAVALCANTE - ME R$3.500,00

08.945.140/0001-44 ANGELUS LOCACOES LTDA - EPP R$3.799,99

16.555.125/0001-18 CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS - ME R$3.835,00

07.908.761/0001-95 D. M. DE AGUIAR EIRELI R$4.000,00

04.162.481/0001-92 ANDRE VIEIRA SILVA - EPP R$4.000,00

20.238.080/0001-25 AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$5.000,00

04.433.214/0001-02 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP R$5.097,60

18.344.733/0001-09 F K NUNES RODRIGUES R$5.800,00

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$5.900,00

06.935.906/0001-84 BARBOSA & ARAUJO LTDA - EPP R$5.900,00

00.697.357/0001-70 ALICERCE COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS DE CONSTRUCAO R$5.900,00

13.211.130/0001-15 A. H. L. LOPES - ME R$1.000.000,00

Preço (ComprasNet) 12: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$17.776,67
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Objeto: Contratação de empresa para SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS da
UFRGS..

Descrição: Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode
Luz / Imagem / Som - Serviço de montagem e desmontagem de
sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS DANÇA SALÃO DE ATOS -
conforme detalhamento constante no item 3.2 do TR.

Data: 04/06/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:452019 / UASG:153114

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/06/2019 11:33

Homologação: 19/06/2019 11:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: unidade

U F : RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

04.483.570/0001-30
* VENCEDOR *

ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMAO R$17.330,00

12.966.492/0001-53 EXB PRODUCAO DE EVENTOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME R$18.000,00

08.973.746/0001-93 MCT RIBEIRO PRODUCAO DE EVENTOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA R$18.000,00

Preço (ComprasNet) 13: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$11.466,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Objeto: Contratação de empresa para SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS da
UFRGS..

Descrição: Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode
Luz / Imagem / Som - Serviço de montagem e desmontagem de
sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS AO AR LIVRE - conforme
detalhamento no item 3.4 do TR

Data: 04/06/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:452019 / UASG:153114

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/06/2019 11:33

Homologação: 19/06/2019 11:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: unidade

U F : RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

04.483.570/0001-30
* VENCEDOR *

ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMAO R$10.400,00

12.966.492/0001-53 EXB PRODUCAO DE EVENTOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME R$12.000,00

08.973.746/0001-93 MCT RIBEIRO PRODUCAO DE EVENTOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA R$12.000,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Relatór io gerado no dia 05/07/2019 12:05:16  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Apresentação teatral. EJE. PA 0011565-73.2018

Pesquisa realizada entre 05/07/2019 10:46:43 e 05/07/2019 11:52:17

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

1) Apresentação artística cultural e teatral 71 1 Unidade 4464,94 R$4.464,94

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA|ENAP Inexigibilidade de
Licitação Nº 29/2019
UASG: 114702

01/03/2019 R$1.550,00

2 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL|FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Inexigibilidade de
Licitação Nº 19/2019
UASG: 154054

01/03/2019 R$6.000,00

3 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA|INSTITUTO FED.DA
PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA

Inexigibilidade de
Licitação Nº 2/2019
UASG: 154868

01/03/2019 R$1.110,00

4 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL|FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Inexigibilidade de
Licitação Nº 20/2019
UASG: 154054

01/03/2019 R$8.800,00

5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL|FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Inexigibilidade de
Licitação Nº 23/2019
UASG: 154054

01/03/2019 R$5.986,00

6 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA|FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

Dispensa de
Licitação Nº 85/2019
UASG: 154043

01/03/2019 R$400,00

7 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Sudeste de MG | Instituto Federal Sudeste MG - Câmpus
Santos Dumont

NºPregão:12019
UASG:154763

25/04/2019 R$6.720,00

8 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Sudeste de MG | Instituto Federal Sudeste MG - Câmpus
Santos Dumont

NºPregão:12019
UASG:154763

25/04/2019 R$6.593,33

9 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMANGEM-RN NºPregão:32019
UASG:926526

03/05/2019 R$10,92

10 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS NºPregão:22019
UASG:926572

20/05/2019 R$491,67

11 CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA NºPregão:32019
UASG:925048

10/05/2019 R$1.137,99

12 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social NºPregão:180102019
UASG:926350

10/05/2019 R$403,96

13 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMANGEM-RN NºPregão:32019
UASG:926526

03/05/2019 R$3.585,83

14 Governo do Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Jacarei NºPregão:532019
UASG:986589

18/04/2019 R$29.590,00
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

Média dos Preços Obtidos: R$4.464,94

15 COMANDO DO EXERCITO|COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE Dispensa de
Licitação Nº 19/2019
UASG: 160078

01/05/2019 R$5.800,00

16 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$4.266,67

17 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$3.096,45

18 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$1.666,67

19 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$855,12

20 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$698,31

21 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Rio Grande do Sul NºPregão:452019
UASG:153114

04/06/2019 R$17.776,67

22 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Rio Grande do Sul NºPregão:452019
UASG:153114

04/06/2019 R$11.466,67

23 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul

NºPregão:262019
UASG:154054

05/06/2019 R$395,00

24 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul

NºPregão:262019
UASG:154054

05/06/2019 R$544,00

25 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul

NºPregão:262019
UASG:154054

05/06/2019 R$958,33

26 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul

NºPregão:262019
UASG:154054

05/06/2019 R$3.728,33

27 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul

NºPregão:262019
UASG:154054

05/06/2019 R$3.791,67

28 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da
Amazônia | 2ºGrupamento de Engenharia de Construção | 5ºBatalhão de
Engenharia de Construção

NºPregão:32019
UASG:160348

05/06/2019 R$1.466,67

29 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS NºPregão:22019
UASG:926572

20/05/2019 R$593,00

Valor Unitário R$4.464,94

Valor Global: R$4.464,94

Valor do item em relação ao total

1) Apresentação...

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
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20

40
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Item 1: Apresentação artística cultural e teatral R$4.464,94

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$1.550,00

Órgão: FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
ENAP

Objeto: Contratação de serviço técnico especializado para apresentação cultural do
grupo de dança BSB Girls, no âmbito do Programa Qualidade de Vida no
Trabalho - PQVT, em parceria com o Comitê de Gênero da Fundação Escola
Nacional de Administração Pública - Enap

Descrição: APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DE DANÇA BSB GIRLS, NO ÂMBITO
DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - PQVT, EM PARCERIA
COM O COMITÊ DE GÊNERO DA FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP, NO DIA 11/03/2019, DAS 14H30 ÀS 17H.
VINCULA-SE A NOTA DE EMPENHO AO PROJETO BÁSICO. O PAGAMENTO
SERÁ EFETUADO POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO NO VALOR TOTALDE
R$ 1.550,00 (MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS). NO CASO DE
DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO PACTUADA, A CONTRATADA
FICARÁ SUJEITA ÀS SANÇÕES PREVISTAS NOS ART. 86 A 88 DA LEI 8.666/93.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Inexigibilidade de Licitação Nº
29/2019 / UASG: 114702

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: serviço

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

013.376.651-93
* VENCEDOR *

FABIANA BALDUINA FREITAS SILVA R$1.550,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DE DANÇA BSB GIRLS, NO ÂMBITO DO PROG
RAMA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - PQVT, EM PARCERIA COM O COMITÊ DE GÊNERO DA FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 - ENAP, NO DIA 11/03/2019, DAS 14H30 ÀS 17H. VINCULA-SE A NOTA DE EMPENHO AO PROJETO BÁSICO. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE DEP
ÓSITO BANCÁRIO NO VALOR TOTALDE R$ 1.550,00 (MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS). NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO PAC
TUADA, A CONTRATADA FICARÁ SUJEITA ÀS SANÇÕES PREVISTAS NOS ART. 86 A 88 DA LEI 8.666/93.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$6.000,00

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Objeto: Apresentação musical Show de Verão - Campus de Três Lagoas.

Descrição: APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL -
CONTRATAÇÃO DA BANDA PLEBHEUS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO
SHOW DE VERÃO NA UFMS LOCAL: UNIDADE II - CAMPUS DE TRÊS LAGOAS -
TRÊS LAGOAS / MS - DATA 14/03/2019 DURAÇÃO: DUAS HORAS (A PARTIR
DAS 20:00 HORAS).

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Inexigibilidade de Licitação Nº
19/2019 / UASG: 154054

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MS

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Apresentação artística, cultural, teatral
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.746.224/0001-42
* VENCEDOR *

THIAGO COUTINHO BENITES PINA - ME R$6.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CONTRATAÇÃO DA BANDA PLEBHEUS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SHOW DE VERÃO NA UFMS LOCAL: UNIDADE II - CAMPUS DE TRÊS LA
GOAS - TRÊS LAGOAS / MS - DATA 14/03/2019 DURAÇÃO: DUAS HORAS (A PARTIR DAS 20:00 HORAS).                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$1.110,00

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA
INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA

Objeto: Contratação de pessoa física para apresentação artística na solenidade de
abertura do ano letivo 2019, a realizar-se nas dependências do IFPB Campus
Guarabira.

Descrição: APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL -
APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "O DRAGÃO DE MACAPARANA"
PELO GRUPO CIA. MANGAI DE ATIVIDADES CULTURAIS, A SER REALIZADO
NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019 NO IFPB CAMPUS GUARABIRA.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Inexigibilidade de Licitação Nº
2/2019 / UASG: 154868

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: VB

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

991.052.924-68
* VENCEDOR *

GEOSTENYS DE MELO BARBOSA R$1.110,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "O DRAGÃO DE MACAPARANA" PELO GRUPO CIA. MANGAI DE ATIVIDADES CULTURAIS, A SER REALIZA
DO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019 NO IFPB CAMPUS GUARABIRA.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 4: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$8.800,00

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Objeto: Apresentação musical 1. Show de Verão UFMS - Campus de Nova Andradina.

Descrição: APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL -
CONTRATAÇÃO DA BANDA SEMPRE TEM,PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO
SHOW DE VERÃO NA UFMS LOCAL: CAMPUS DE NOVA ANDRADINA NOVA
ANDRADINA / MS - DATA 15/03/2019 DURAÇÃO: DUAS HORAS.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Inexigibilidade de Licitação Nº
20/2019 / UASG: 154054

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.079.876/0001-04
* VENCEDOR *

BANDA MUSICAL SEMPRE TEM LTDA R$8.800,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CONTRATAÇÃO DA BANDA SEMPRE TEM,PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SHOW DE VERÃO NA UFMS LOCAL: CAMPUS DE NOVA ANDRADINA 
NOVA ANDRADINA / MS - DATA 15/03/2019 DURAÇÃO: DUAS HORAS.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 5: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$5.986,00

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Objeto: Apresentação de show musical para atender 1. Show de Verão UFMS - Campus
de Paranaíba.

Descrição: APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL -
CONTRATAÇÃO DA BANDA CHÁ DE LUA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO
SHOW DE VERÃO NA UFMS LOCAL: CAMPUS DE PARANAÍBA PARANAÍBA /
MS - DATA 15/03/2019 DURAÇÃO: DUAS HORAS.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Inexigibilidade de Licitação Nº
23/2019 / UASG: 154054

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.682.169/0001-00
* VENCEDOR *

WAGNER SILVA DE PAULA 01092184180 R$5.986,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CONTRATAÇÃO DA BANDA CHÁ DE LUA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SHOW DE VERÃO NA UFMS LOCAL: CAMPUS DE PARANAÍBA PARANA
ÍBA / MS - DATA 15/03/2019 DURAÇÃO: DUAS HORAS.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 6: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$400,00

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

Objeto: Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIZ.

Descrição: APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIZ, CONFORME DETALHADO NO TERMO DE
REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 30/04/2019 A 15/06/2019 PARA ATENDER ÀS
DEMANDAS DO PROJETOO DIA DE ALAN , QUE FOI SELECIONADO PELO
EDITAL PROEXC N87/2018 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À
CULTURA PIAC 2019.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 85/2019 /
UASG: 154043

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: sv

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

118.493.676-55
* VENCEDOR *

ISABELA DE ABREU BARBOSA PEREIRA DA SILVA R$400,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIZ, CONFORME DETALHADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 30/04/2019 A 15/06/2019 PARA ATEN
DER ÀS DEMANDAS DO PROJETOO DIA DE ALAN , QUE FOI SELECIONADO PELO EDITAL PROEXC N87/2018 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À CULTU
RA PIAC 2019.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 7: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$6.720,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Sudeste de MG 
Instituto Federal Sudeste MG - Câmpus Santos Dumont

Objeto: O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de locação de
equipamentos, serviços de mão-de-obra e insumos para realização de eventos.
O objeto se trata da contratação de empresas para locação de estandes e
tendas (incluindo montagem e desmontagem destes), mobiliários, materiais,
serviço de coffee-break (lanches), coquetel e equipamentos de iluminação,
vídeo e som para o maior evento (simpósio) no Instituto Federal Campus
Santos Dumont, descritos no Encarte A..

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Sistema de Sonorização e audiovisual com operador de som e audiovisual
Sistema de Sonorização e audiovisual para utilização durante os 3 dias do
evento Sonorização e projeção para utilização junto ao ITEM 06 do grupo 1.
Sistema de sonorização completo para evento a ser realizado em espaço com
área aproximada de 1.000 m² (espaço de palestra e apresentações) para um
público de 600 pessoas. Equipamento de captação e retorno para apresentação
cultural: Banda ou Orquestra ou Coral. Rol de equipamentos mínimos: 1 CD
Player; 1 mesa de som digital de 32 canais ou mais; até 6 microfones sem fio,
até 6 microfones multidirecionais profissionais para coral com pedestal; até 3
cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons, ferragens e pratos; até 4 moni
tores simples; até 4 caixas de retorno para o coral e pianista, cabeamento e/ou
captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência
técnica durante o evento com previsão e contratação inclusa, de estrutura para
fixação dos equipamentos. Obs: Demais requisitos devem ser observados no
Encarte A do Termo de Referencia.

Data: 25/04/2019 10:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:154763

Lote/Item: 3/16

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/04/2019 18:03

Homologação: 30/04/2019 17:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.823.997/0001-04 VILA BRASIL TURISMO LTDA - ME R$6.490,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Sistema de Sonorização e audiovisual Sistema de Sonorização e audiovisual para utilização durante os 3 dias do evento Sonorização e projeção pa
ra utilização junto ao ITEM 08 do grupo 1. Sistema de sonorização completo para evento a ser realizado em espaço com área aproximada de 1.000 m² (espaço 
de palestra e apresentações) para um público de 600 pessoas. Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural: Banda ou Orquestra ou Coral. Rol
 de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital de 32 canais ou mais; até 6 microfones sem fio, até 6 microfones multidirecionais profissionais
 para coral com pedestal; até 3 cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons, ferragens e pratos; até 4 moni tores simples; até 4 caixas de retorno para o cor
al e pianista, cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência técnica durante o evento com previsão e contrata
ção inclusa, de estrutura para fixação dos equipamentos. Rol mínimo de equipamentos de projeção: 2 computadores com placa de vídeo dedicada de 2 saídas 
e processador Intel i5 2410M ou AMD Atlhon Phenom II; chave para controle da fonte de projeção; 1 projetor multimídia 5.000 ANSI Lumens; 1 telão 200 polega
das. Compatibilidade: computadores, notebooks, TV, vídeo e DVD player, HDTV, câmeras fotográficas e filmadoras. Com instalação no local do evento concluída
 no dia anterior ao início do evento, com horário de montagem agendado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento 
por profissional responsável pela operação. O suporte para montagem dos equipamentos e telão de projeção é de responsabilidade da contratada:Operador de 
som profissional capacitado para operacionalizar os equipamentos de som constantes deste Termo de Referência, inclusive atuar como DJ, operando CDJ, nos
 eventos da Instituição. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico e com experiência na atividade: Operador e técnico de iluminação. O serviço d
everá ser executado por profissional dinâmico e com experiência na atividade de operação de equipamentos audiovisuais, capacitado para realizar a montagem,
 desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos, assim também capacitado a operar aparelhos au
diovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante o evento. Operador de equipamento audiovisual. O serviço deverá ser
 executado por profissional dinâmico e com experiência na atividade de operação de equipamentos audiovisuais, capacitado para realizar a montagem, desmon
tagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos, assim também capacitado a operar aparelhos audiovisuai
s, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante o evento.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Telefone: Emai l :
SIT SANTA CATARINA, S/N (32) 3313-8774 ontato@vilabrasilturismo.com.br

15.072.268/0001-06
* VENCEDOR *

DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI - ME R$6.500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Sistema de Sonorização e audiovisual com operador de som e audiovisual Sistema de Sonorização e audiovisual para utilização durante os 3 dias 
do evento Sonorização e projeção para utilização junto ao ITEM 06 do grupo 1. Sistema de sonorização completo para evento a ser realizado em espaço com ár
ea aproximada de 1.000 m² (espaço de palestra e apresentações) para um público de 600 pessoas. Equipamento de captação e retorno para apresentação cultu
ral: Banda ou Orquestra ou Coral. Rol de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital de 32 canais ou mais; até 6 microfones sem fio, até 6 micr
ofones multidirecionais profissionais para coral com pedestal; até 3 cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons, ferragens e pratos; até 4 moni tores simpl
es; até 4 caixas de retorno para o coral e pianista, cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência técnica dura
nte o evento com previsão e contratação inclusa, de estrutura para fixação dos equipamentos. Obs: Demais requisitos devem ser observados no Encarte A do T
ermo de Referencia.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MG Três Corações R AURELIANO MARTINS ANDRADE, 39 Denise Neves da Silva (35) 3232-7141 sgaempreendimentos@hotmail.com

07.598.215/0001-03 JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO R$7.170,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Sistema de Sonorização e audiovisual com operador de som e audiovisual Sistema de Sonorização e audiovisual para utilização durante os 3 dias 
do evento Sonorização e projeção para utilização junto ao ITEM 06 do grupo 1. Sistema de sonorização completo para evento a ser realizado em espaço com ár
ea aproximada de 1.000 m² (espaço de palestra e apresentações) para um público de 600 pessoas. Equipamento de captação e retorno para apresentação cultu
ral: Banda ou Orquestra ou Coral. Rol de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital de 32 canais ou mais; até 6 microfones sem fio, até 6 micr
ofones multidirecionais profissionais para coral com pedestal; até 3 cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons, ferragens e pratos; até 4 moni tores simpl
es; até 4 caixas de retorno para o coral e pianista, cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência técnica dura
nte o evento com previsão e contratação inclusa, de estrutura para fixação dos equipamentos. Rol mínimo de equipamentos de projeção: 2 computadores com 
placa de vídeo dedicada de 2 saídas e processador Intel i5 2410M ou AMD Atlhon Phenom II; chave para controle da fonte de projeção; 1 projetor multimídia 5.0
00 ANSI Lumens; 1 telão 200 polegadas. Compatibilidade: computadores, notebooks, TV, vídeo e DVD player, HDTV, câmeras fotográficas e filmadoras. Com ins
talação no local do evento concluída no dia anterior ao início do evento, com horário de montagem agendado (o tempo de instalação não é contabilizado para e
feitos de diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação. O suporte para montagem dos equipamentos e telão de projeção é de responsa
bilidade da contratada: Operador de equipamento audiovisual e som. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico, com capacidade para realizar a 
montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos, assim também capacitado a operar a
parelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante o evento.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 8: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$6.593,33
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Sudeste de MG 
Instituto Federal Sudeste MG - Câmpus Santos Dumont

Objeto: O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de locação de
equipamentos, serviços de mão-de-obra e insumos para realização de eventos.
O objeto se trata da contratação de empresas para locação de estandes e
tendas (incluindo montagem e desmontagem destes), mobiliários, materiais,
serviço de coffee-break (lanches), coquetel e equipamentos de iluminação,
vídeo e som para o maior evento (simpósio) no Instituto Federal Campus
Santos Dumont, descritos no Encarte A..

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Sistema de Sonorização e Iluminação com operador de som e luz Sistema de
sonorização e iluminação para apresentação cultural ao ar livre para utilização
durante cada um dos 3 dias do evento Locação de equipamentos de
sonorização e iluminação para apresentações culturais em espaço fechado
(espaço de palestras e apresentações indicado no mapa do evento). Os
equipamento serão instalados de acordo com o palco descrito nos ITENS 05 e
06 do Grupo 1. Operador de Som Profissional capacitado para operacionalizar
os equipamentos de som constantes deste Termo de Referência, inclusive
atuar como DJ, operando CDJ, nos eventos da instituição. O serviço deverá ser
executado por profissional dinâmico e com experiência na atividade. Rol
mínimo de equipamentos de sonorização: 04 microfones sem fio, até 6
microfones multidirecionais profissionais para coral com pedestal, até 3 cubos
para guitarra/baixo, 3 pedestais modelo girafa, 4 caixas de som amplificadas ou
amplificador externo, caixa de retorno, mesa de 16 canais ou mais. Cabeamento
e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc. Demais requisitos
devem ser observados no Encarte A do Termo de Referencia.

Data: 25/04/2019 10:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:154763

Lote/Item: 3/15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/04/2019 18:03

Homologação: 30/04/2019 17:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.072.268/0001-06
* VENCEDOR *

DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI - ME R$6.400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Sistema de Sonorização e Iluminação com operador de som e luz Sistema de sonorização e iluminação para apresentação cultural ao ar livre para 
utilização durante cada um dos 3 dias do evento Locação de equipamentos de sonorização e iluminação para apresentações culturais em espaço fechado (espa
ço de palestras e apresentações indicado no mapa do evento). Os equipamento serão instalados de acordo com o palco descrito nos ITENS 05 e 06 do Grupo 1
. Operador de Som Profissional capacitado para operacionalizar os equipamentos de som constantes deste Termo de Referência, inclusive atuar como DJ, oper
ando CDJ, nos eventos da instituição. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico e com experiência na atividade. Rol mínimo de equipamentos d
e sonorização: 04 microfones sem fio, até 6 microfones multidirecionais profissionais para coral com pedestal, até 3 cubos para guitarra/baixo, 3 pedestais mo
delo girafa, 4 caixas de som amplificadas ou amplificador externo, caixa de retorno, mesa de 16 canais ou mais. Cabeamento e/ou captadores para: piano digital
, guitarra, baixo, violão etc. Demais requisitos devem ser observados no Encarte A do Termo de Referencia.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MG Três Corações R AURELIANO MARTINS ANDRADE, 39 Denise Neves da Silva (35) 3232-7141 sgaempreendimentos@hotmail.com

11.823.997/0001-04 VILA BRASIL TURISMO LTDA - ME R$6.490,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Sistema de Sonorização e Iluminação Sistema de sonorização e iluminação para apresentação cultural ao ar livre para utilização durante cada um d
os 3 dias do evento Locação de equipamentos de sonorização e iluminação para apresentações culturais em espaço fechado (espaço de palestras e apresentaç
ões – indicado no mapa do evento). Os equipamento serão instalados de acordo com o palco descrito nos ITENS 06 e 07 do Grupo 1. Rol mínimo de equipame
ntos de sonorização: 04 microfones sem fio, até 6 microfones multidirecionais profissionais para coral com pedestal, até 3 cubos para guitarra/baixo, 3 pedesta
is modelo girafa, 4 caixas de som amplificadas ou amplificador externo, caixa de retorno, mesa de 16 canais ou mais. Cabeamento e/ou captadores para: piano 
digital, guitarra, baixo, violão etc. Rol mínimo de equipamentos de iluminação: 08 (oito) unidades canhões Par Led; 02 Moving Head; 1 (uma) Mesa de controle 
de iluminação; Cabeamento completo para o sistema (Pa e Said); Cabeamento completo para Bandas; Cabeamento completo para Iluminação; multicabo 1255
6 Serviço 1 R$ R$36 vias; Cabeamento completo de energia (réguas de AC); Main Power (3 Fases e neutro); Cabo de Energia Geral com 25 (vinte e cinco) metro
s. Todos estes equipamento deverão ser instalados em estrutura metálica treliçada para instalação dos equipamentos (Q30 / Q50) no ITEM 07. Com instalação 
no local do evento concluída no dia anterior ao início do evento, com horário de montagem agendado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos d
e diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação: Operador de som profissional capacitado para operacionalizar os equipamentos de so
m constantes deste Termo de Referência, inclusive atuar como DJ, operando CDJ, no evento da Instituição. O serviço deverá ser executado por profissional dinâ
mico e com experiência na atividade. Operador e técnico de iluminação. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico e com experiência na atividad
e de operação de equipamentos audiovisuais, capacitado para realizar a montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e d
emais aparelhos eletroeletrônicos, assim também capacitado a operar aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utili
zados durante o evento. Operador de equipamento audiovisual. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico e com experiência na atividade de ope
ração de equipamentos audiovisuais, capacitado para realizar a montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais ap
arelhos eletroeletrônicos, assim também capacitado a operar aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados dur
ante o evento.                                    
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Endereço: Telefone: Emai l :
SIT SANTA CATARINA, S/N (32) 3313-8774 ontato@vilabrasilturismo.com.br

07.598.215/0001-03 JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO R$6.890,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Sistema de Sonorização e Iluminação com operador de som e luz Sistema de sonorização e iluminação para apresentação cultural ao ar livre para 
utilização durante cada um dos 3 dias do evento Locação de equipamentos de sonorização e iluminação para apresentações culturais em espaço fechado (espa
ço de palestras e apresentações – indicado no mapa do evento). Os equipamento serão instalados de acordo com o palco descrito nos ITENS 05 e 06 do Grupo
 1. Operador de Som Profissional capacitado para operacionalizar os equipamentos de som constantes deste Termo de Referência, incl usive atuar como DJ, op
erando CDJ, nos eventos da instituição. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico e com experiência na atividade. Rol mínimo de equipamentos
 de sonorização: 04 microfones sem fio, até 6 microfones multidirecionais profissionais para coral com pedestal, até 3 cubos para guitarra/baixo, 3 pedestais m
odelo girafa, 4 caixas de som amplificadas ou amplificador externo, caixa de retorno, mesa de 16 canais ou mais. Cabeamento e/ou captadores para: piano digit
al, guitarra, baixo, violão etc. Rol mínimo de equipamentos de iluminação: 08 (oito) unidades canhões Par Led; 02 Moving Head; 1 (uma) Mesa de controle de ilu
minação; Cabeamento completo para o sistema (Pa e Said); Cabeamento completo para Bandas; Cabeamento completo para Iluminação; multicabo 36 vias; Ca
beamento completo de energia (réguas de AC); Main Power (3 Fases e neutro); Cabo de Energia Geral com 25 (vinte e cinco) metros. Todos estes equipamento 
deverão ser instalados em estrutura metálica treliçada para instalação dos equipamentos (Q30 / Q50) no ITEM 07. Com instalação no local do evento concluída 
no dia anterior ao início do evento, com horário de montagem agendado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento p
or profissional responsável pela operação: Operador de som profissional capacitado para operacionalizar os equipamentos de som constantes deste Termo de 
Referência, inclusive atuar como DJ, operando CDJ, no evento da Instituição. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico e com experiência na ati
vidade. Operador e técnico de iluminação. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico, com capacidade de para realizar a montagem, desmontage
m e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos, assim também capacitado a operar aparelhos audiovisuais, co
mputadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante o evento.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 9: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$10,92

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMANGEM-RN

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de
organização de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da
Semana da Enfermagem do Conselho Regional de enfermagem do Rio Grande
do Norte (COREN-RN), que será realizada nos dias 02 de maio a 02 de junho de
2019, compreendendo planejamento operacional, organização, execução,
acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência, anexo I do edital..

Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces -
Contratação de empresa para fornecimento de serviço de coquetel para 200
(duzentas) pessoas. A empresa disponibilizar um púlpito, um palco para a
apresentação cultural. O coquetel deverá servir : 12 unidades por pessoa:
Canapés variados Frios (queijos diversos, presuntos, lombo canadense,
blanquet de peru light, peito de peru, presunto sem gordura, rosbife, salame
hamburguês, salame italiano ), Patês variados com mini torradas, Salgados
quentes assados, croquete de carne, Salgados quentes folhados, Mini Wraps
Mini quiches , Escondidinho de carne seca , Crepes salgados, empada de
palmito, Bebidas: 03 tipos de sucos de frutas, sendo um adoçante; 500 ml por
convidado; coquetel de frutas sem álcool , 04 tipos de refrigerante, de 1ª
qualidade, sendo dois normais e dois dietéticos; 500 ml por convidado; Água
mineral com gás e sem gás: 500 ml; Mesa de café: Café, chás, açúcar,
adoçante e petit fours. Deverá ser servido dois tipos de prato quente Rondelle de
frango com catupiry ao sugo e nhoque de carne, como prato principal, finger
food. Conforme especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do
edital.

Data: 03/05/2019 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:926526

Lote/Item: 2/21

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/05/2019 16:55

Homologação: 06/05/2019 17:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Preço por pessoa

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.505.498/0001-60 PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA R$10,86
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa para fornecimento de serviço de coquetel para 200 (duzentas) pessoas. A empresa disponibilizar um púlpito, um palco pa
ra a apresentação cultural. O coquetel deverá servir : 12 unidades por pessoa: Canapés variados Frios (queijos diversos, presuntos, lombo canadense, blanquet 
de peru light, peito de peru, presunto sem gordura, rosbife, salame hamburguês, salame italiano ), Patês variados com mini torradas, Salgados quentes assados, 
croquete de carne, Salgados quentes folhados, Mini Wraps Mini quiches , Escondidinho de carne seca , Crepes salgados, empada de palmito, Bebidas: 03 tipos d
e sucos de frutas, sendo um adoçante; 500 ml por convidado; coquetel de frutas sem álcool , 04 tipos de refrigerante, de 1ª qualidade, sendo dois normais e doi
s dietéticos; 500 ml por convidado; Água mineral com gás e sem gás: 500 ml; Mesa de café: Café, chás, açúcar, adoçante e petit fours. Deverá ser servido dois ti
pos de prato quente Rondelle de frango com catupiry ao sugo e nhoque de carne, como prato principal, finger food. Conforme especificações descritas no Ter
mo de Referência, anexo I do edital.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R IBIAPINA, 2339 (84) 03206-5274 knlcontadoresassociados@hotmail.com

14.382.662/0001-88
* VENCEDOR *

CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO: APRENDIZAGEM E MUDANC R$10,90

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa para fornecimento de serviço de coquetel para 200 (duzentas) pessoas. A empresa disponibilizar um púlpito, um palco pa
ra a apresentação cultural. O coquetel deverá servir : 12 unidades por pessoa: Canapés variados Frios (queijos diversos, presuntos, lombo canadense, blanquet 
de peru light, peito de peru, presunto sem gordura, rosbife, salame hamburguês, salame italiano ), Patês variados com mini torradas, Salgados quentes assados, 
croquete de carne, Salgados quentes folhados, Mini Wraps Mini quiches , Escondidinho de carne seca , Crepes salgados, empada de palmito, Bebidas: 03 tipos d
e sucos de frutas, sendo um adoçante; 500 ml por convidado; coquetel de frutas sem álcool , 04 tipos de refrigerante, de 1ª qualidade, sendo dois normais e doi
s dietéticos; 500 ml por convidado; Água mineral com gás e sem gás: 500 ml; Mesa de café: Café, chás, açúcar, adoçante e petit fours. Deverá ser servido dois ti
pos de prato quente Rondelle de frango com catupiry ao sugo e nhoque de carne, como prato principal, finger food. Conforme especificações descritas no Ter
mo de Referência, anexo I do edital.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RN Natal R ALFREDO PEGADO CORTEZ, 1821 (84) 2010-3701 cieducacao@gmail.com

16.555.125/0001-18 CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS - ME R$11,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa para fornecimento de serviço de coquetel para 200 (duzentas) pessoas. A empresa disponibilizar um púlpito, um palco pa
ra a apresentação cultural. O coquetel deverá servir : 12 unidades por pessoa: Canapés variados Frios (queijos diversos, presuntos, lombo canadense, blanquet 
de peru light, peito de peru, presunto sem gordura, rosbife, salame hamburguês, salame italiano ), Patês variados com mini torradas, Salgados quentes assados, 
croquete de carne, Salgados quentes folhados, Mini Wraps Mini quiches , Escondidinho de carne seca , Crepes salgados, empada de palmito, Bebidas: 03 tipos d
e sucos de frutas, sendo um adoçante; 500 ml por convidado; coquetel de frutas sem álcool , 04 tipos de refrigerante, de 1ª qualidade, sendo dois normais e doi
s dietéticos; 500 ml por convidado; Água mineral com gás e sem gás: 500 ml; Mesa de café: Café, chás, açúcar, adoçante e petit fours. Deverá ser servido dois ti
pos de prato quente Rondelle de frango com catupiry ao sugo e nhoque de carne, como prato principal, finger food. Conforme especificações descritas no Ter
mo de Referência, anexo I do edital.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PB Bayeux TV JOSE DIAS VASCONCELOS, 05 Fabricio Larini (41) 3035-2529 licita@intersama.com.br

Preço (ComprasNet) 10: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$491,67

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de produtos e serviços referentes à
organização dos eventos do CRCAL..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Grupo Musical Tipo
01

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 20/05/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:926572

Lote/Item: 1/7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/05/2019 11:48

Homologação: 21/05/2019 15:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Diária

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.561.829/0001-75
* VENCEDOR *

I F PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI - ME R$450,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Realização de serviços com alocação de profissional ou grupo musical, composto por até 8 pessoas, para apresentação artística cultural. Sua atuaç
ão poderá ser requerida nas seguintes situações: execução do Hino Nacional e o de Alagoas, apresentação nos coquetéis dos eventos e para execução de músic
a instrumental ambiente, apropriada ao evento. Média de 4 horas por apresentação. O repertório deverá ser aprovado antes de cada evento. O som e os equipam
entos serão de responsabilidade do Contratado. O grupo musical deverá ter cuidado com a aparência, postura correta e trajar roupas bem talhadas.                       
             

Endereço: Telefone: Emai l :
R JOSE DE ALENCAR, 328 (82) 01111-1111 adcol@superig.com.br

23.361.387/0001-07 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA R$500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo Musical Tipo 01                                    

Endereço:
,

22.869.197/0001-32 ELEVEN PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME R$525,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo Musical Tipo 01                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
Q SRTVS, 774 (61) 03043-0043 COMERCIAL@ELEVENPRODUCOES.COM.BR

Preço (ComprasNet) 11: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$1.137,99

Órgão: CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA

Objeto: Prestação de serviços de viabilização de eventos - envolvendo as etapas de
coordenação, organização e execução, contemplando a locação e instalação de
equipamentos, recursos humanos, serviços de alimentação e todos os demais
materiais e serviços indispensáveis à plena execução dos eventos do Cofecon..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Grupos Artísticos.
contratação de artistas ou bandas locais, regionais ou nacionais, incluindo-se
pagamento de taxas, como ECAD e outros que se fizeram necessário.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 10/05/2019 14:45

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:925048

Lote/Item: 1/51

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/05/2019 12:05

Homologação: 24/05/2019 14:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: diaria

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME R$1.100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupos Artísticos. contratação de artistas ou bandas locais, regionais ou nacionais, incluindo-se pagamento de taxas, como ECAD e outros que se f
izeram necessário.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília Q SRTVS QD 701 CONJUNTO L BLOCO 2, S/N (61) 3962-5101 comercial01@dfturismo.tur.br

30.444.348/0001-39
* VENCEDOR *

ARTHUR DE ASSUNCAO GREGORIO 03904314190 R$1.150,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupos Artísticos. contratação de artistas ou bandas locais, regionais ou nacionais, incluindo-se pagamento de taxas, como ECAD e outros que se f
izeram necessário.                                    

Endereço:
,

18.782.546/0001-07 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - EPP R$1.163,98
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Grupos Artísticos. contratação de artistas ou bandas locais, regionais ou nacionais, incluindo-se pagamento de taxas, como ECAD e outros que se 
fizeram necessário."                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 12: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$403,96

Órgão: Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Objeto: Contratação de Trio Pé de Serra, incluindo músicos/instrumentistas/cantores,
instrumentos (sanfona, zabumba e triângulo), deslocamentos aos locais de
apresentação, montagem e desmontagem dos equipamentos, combustível e
alimentação, para comemoração dos Festejos Juninos para exercício de 2019
nas regiões administrativas do Município de Natal/RN, atendendo as
necessidades dos Departamento de Proteção Social Básica/DPSB e do
Departamento de Proteção Social Especial/DPSE da Secretaria Municipal de
Trabalho e Assistência Social/SEMTAS/PMN..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Contratação de Trio
Pé de Serra Incluindo: músicos/instrumentistas/cantores, todos instrumentos
(sanfona, zabumba e triângulo), equipamento de som, deslocamentos aos
locais de apresentação, montagem e desmontagem dos equipamentos,
combustível e alimentação.

Data: 10/05/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:180102019 /
UASG:926350

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/05/2019 12:02

Homologação: 17/05/2019 11:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 117

Unidade: HORA

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.505.498/0001-60
* VENCEDOR *

PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA R$400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de Trio Pé de Serra Incluindo: músicos/instrumentistas/cantores, todos instrumentos (sanfona, zabumba e triângulo), equipamento d
e som, deslocamentos aos locais de apresentação, montagem e desmontagem dos equipamentos, combustível e alimentação.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R IBIAPINA, 2339 (84) 03206-5274 knlcontadoresassociados@hotmail.com

11.860.005/0001-00 R P DAMASIO - ME R$401,62

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de Trio Pé de Serra Incluindo: músicos/instrumentistas/cantores, todos instrumentos (sanfona, zabumba e triângulo), equipamento d
e som, deslocamentos aos locais de apresentação, montagem e desmontagem dos equipamentos, combustível e alimentação.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RN Natal AV AFONSO PENA, 1206 Raphael Pedroza Damásio (84) 3086-0033 atendimento@trupepromocao.com.br

15.214.591/0001-77 JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS R$410,26

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de Trio Pé de Serra Incluindo: músicos/instrumentistas/cantores, todos instrumentos (sanfona, zabumba e triângulo), equipamento d
e som, deslocamentos aos locais de apresentação, montagem e desmontagem dos equipamentos, combustível e alimentação.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 13: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$3.585,83

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMANGEM-RN Data: 03/05/2019 09:30
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Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de
organização de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da
Semana da Enfermagem do Conselho Regional de enfermagem do Rio Grande
do Norte (COREN-RN), que será realizada nos dias 02 de maio a 02 de junho de
2019, compreendendo planejamento operacional, organização, execução,
acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência, anexo I do edital..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Contratação de
grupo/banda musical que apresente pluralidade de gêneros musicais, com
trabalho reconhecido no Rio Grande do Norte, para apresentação no dia
13/05/2019, 1 hora de apresentação (noite). É de RESPOSABILIDADE do
grupo/banda ter equipamento de sonorização, iluminação e painel de Led de
alta resolução próprios. A banda deverá ter entre os integrantes cantor com a
habilidade para apresentar a pluralidade de gêneros musicais. Conforme
especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:926526

Lote/Item: 3/32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/05/2019 16:55

Homologação: 06/05/2019 17:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Apresentação

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.072.869/0001-07 PLANO ALIMENTACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME R$3.480,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de grupo/banda musical que apresente pluralidade de gêneros musicais, com trabalho reconhecido no Rio Grande do Norte, para apre
sentação no dia 13/05/2019, 1 hora de apresentação (noite). É de RESPOSABILIDADE do grupo/banda ter equipamento de sonorização, iluminação e painel de L
ed de alta resolução próprios. A banda deverá ter entre os integrantes cantor com a habilidade para apresentar a pluralidade de gêneros musicais. Conforme esp
ecificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital.                                    

Endereço: Telefone:
R DOUTOR BENEDITO GUEDES, 270 (79) 09955-7772

11.505.498/0001-60 PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA R$3.500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de grupo/banda musical que apresente pluralidade de gêneros musicais, com trabalho reconhecido no Rio Grande do Norte, para apre
sentação no dia 13/05/2019, 1 hora de apresentação (noite). É de RESPOSABILIDADE do grupo/banda ter equipamento de sonorização, iluminação e painel de L
ed de alta resolução próprios. A banda deverá ter entre os integrantes cantor com a habilidade para apresentar a pluralidade de gêneros musicais. Conforme esp
ecificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R IBIAPINA, 2339 (84) 03206-5274 knlcontadoresassociados@hotmail.com

09.584.060/0001-73 PREVIEW PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME R$3.777,49

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de grupo/banda musical que apresente pluralidade de gêneros musicais, com trabalho reconhecido no Rio Grande do Norte, para apre
sentação no dia 13/05/2019, 1 hora de apresentação (noite). É de RESPOSABILIDADE do grupo/banda ter equipamento de sonorização, iluminação e painel de L
ed de alta resolução próprios. A banda deverá ter entre os integrantes cantor com a habilidade para apresentar a pluralidade de gêneros musicais.                          
          

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
RN Natal AV DOS PINHEIRAIS, 684 (84) 03642-8250

Preço (ComprasNet) 14: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$29.590,00

Órgão: Governo do Estado de São Paulo 
Prefeitura Municipal de Jacarei

Objeto: Contratação de empresa especializada em produção teatral, dramaturgia,
apresentação de espetáculo teatral, contação de histórias, musicalização,
intervenções artísticas e outros serviços teatrais para atender as atividades
desenvolvidas pela Secretaria de Mobilidade Urbana..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Apresentação
Artística / Musical / Canto / Coral

Data: 18/04/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:532019 / UASG:986589

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/05/2019 09:28

Homologação: 21/05/2019 12:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: serviço
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U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.049.979/0001-34 L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES - ME R$29.580,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada em produção teatral, dramaturgia, apresentação de espetáculos teatrais, contação de histórias, musicalizaçã
o, intervenções artísticas e outros serviços teatrais, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I.           
                         

Endereço:
,

16.921.417/0001-27
* VENCEDOR *

CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - ME R$29.600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R PREFEITO DR. ANTONIO CONDI, 280 (14) 03262-1826 alianca@lpnet.com.br

Preço (ComprasNet) 15: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$5.800,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

Objeto: Despesa com serviço de decoração do auditório deste Estabelecimento de
Ensino para apresentação cultural da visita da DEPA.

Descrição: DECORACAO - EVENTOS / SOLENIDADES - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO
AUDITÓRIO DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE PARA
APRESENTAÇÃO CULTURAL DA VISITA DA DEPA,COM APLICAÇÃO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA DA CONTRATADA.

CatSer: 17019 - Toalha de mesa. Branca ou colorida para mesa diretora e/ou mesas
redondas.

Data: 01/05/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 19/2019 /
UASG: 160078

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: serviço

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.755.052/0001-04
* VENCEDOR *

RECANTO DAS FLORES COMERCIO DE PLANTAS LTDA - R$5.800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA VISITA DA DEPA,COM A
PLICAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA DA CONTRATADA.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 16: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$4.266,67
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação Sala / Auditório - Locação de espaço físico para formatura ou
apresentação cultural 3 - Grande. Locação de espaço físico
(anfiteatro/auditório) com capacidade superior a 600 pessoas, conforme
definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços
existentes na cidade sede do evento. Requisitos do espaço: ar condicionado;
separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras,
quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil, do Estado e do
Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de
palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utilizadas pelos
formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável
(sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - mofo,
tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para
300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade;
estacionamento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências
legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos
devidamente identificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada
e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.

CatSer: 22721 - Sala ou Auditório. Com capacidade para até 150 pessoas, conforme
layout solicitado pelo contratante - área mínima de 200m (salvo se
formalmente autorizado pelo contratante), ar-condicionado e ponto lógico de
internet. Eventos com duração acima de 2 dias.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 8/92

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:36

Homologação: 04/06/2019 18:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Diária/18h

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.502.330/0001-24
* VENCEDOR *

ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP R$4.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 3 - Grande. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade supe
rior a 600 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do 
espaço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Bra
sil, do Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser uti
lizadas pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambient
e - mofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estaci
onamento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente
 identificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                
    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC Florianópolis R ALBA DIAS CUNHA, 74 (48) 3333-030

03.118.191/0001-89 PREMIER EVENTOS LTDA R$4.300,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 3 - Grande. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade supe
rior a 600 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do 
espaço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Bra
sil, do Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser uti
lizadas pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambient
e - mofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estaci
onamento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente
 identificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                
    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Curitiba AL AUGUSTO STELLFELD, 456 Nilton José Migliozzi (61) 3201-9400 nilton@premiereventos.com.br

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$4.500,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 3 - Grande. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade supe
rior a 600 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do 
espaço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Bra
sil, do Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser uti
lizadas pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambient
e - mofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estaci
onamento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente
 identificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                
    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 17: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$3.096,45

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação Sala / Auditório - Locação de espaço físico para formatura ou
apresentação cultural 2 - Média. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório)
com capacidade de até 600 pessoas, conforme definição na Autorização de
Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do
evento. Requisitos do espaço: ar condicionado; separação acústica em relação
a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já
com as bandeiras do Brasil, do Estado e do Município devidamente colocadas
nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas
contíguas que possam ser utilizadas pelos formandos/artistas; banheiros em
quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem
cheiros desagradáveis no ambiente - mofo, tinta etc.); foyer coberto para
recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos
requisitos legais de acessibilidade; estacionamento para no mínimo 150 carros;
atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará,
Habite-se etc.) com acessos devidamente identificados. Cada diária de locação
inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de
responsabilidade da contratada.

CatSer: 22721 - Sala ou Auditório. Com capacidade para até 150 pessoas, conforme
layout solicitado pelo contratante - área mínima de 200m (salvo se
formalmente autorizado pelo contratante), ar-condicionado e ponto lógico de
internet. Eventos com duração acima de 2 dias.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 8/91

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:36

Homologação: 04/06/2019 18:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Diária/18h

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$2.900,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 2 - Média. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade de até
 600 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do espa
ço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil, d
o Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utilizad
as pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - m
ofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estacionam
ento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente ident
ificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                    

Endereço:
,

07.502.330/0001-24
* VENCEDOR *

ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP R$3.000,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 2 - Média. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade de até
 600 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do espa
ço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil, d
o Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utilizad
as pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - m
ofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estacionam
ento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente ident
ificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC Florianópolis R ALBA DIAS CUNHA, 74 (48) 3333-030

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$3.389,35

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 2 - Média. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade de até
 600 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do espa
ço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil, d
o Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utilizad
as pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - m
ofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estacionam
ento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente ident
ificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS 429/430, S/N (61) 3387-9426

Preço (ComprasNet) 18: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$1.666,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação Sala / Auditório - Locação de espaço físico para formatura ou
apresentação cultural 1 - Pequena. Locação de espaço físico
(anfiteatro/auditório) com capacidade de até 300 pessoas, conforme definição
na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes
na cidade sede do evento. Requisitos do espaço: ar condicionado; separação
acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando
solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil, do Estado e do Município
devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco
10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utilizadas pelos
formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável
(sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - mofo,
tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para
300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade;
estacionamento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências
legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos
devidamente identificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada
e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.

CatSer: 22721 - Sala ou Auditório. Com capacidade para até 150 pessoas, conforme
layout solicitado pelo contratante - área mínima de 200m (salvo se
formalmente autorizado pelo contratante), ar-condicionado e ponto lógico de
internet. Eventos com duração acima de 2 dias.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 8/90

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:36

Homologação: 04/06/2019 18:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Diária/18h

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$1.000,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 1 - Pequena. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade de 
até 300 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do es
paço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil
, do Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utiliz
adas pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - 
mofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estaciona
mento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente ide
ntificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                    

Endereço:
,

03.118.191/0001-89 PREMIER EVENTOS LTDA R$2.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 1 - Pequena. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade de 
até 300 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do es
paço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil
, do Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utiliz
adas pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - 
mofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estaciona
mento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente ide
ntificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Curitiba AL AUGUSTO STELLFELD, 456 Nilton José Migliozzi (61) 3201-9400 nilton@premiereventos.com.br

04.047.851/0001-40 LUA TUR TURISMO LTDA - ME R$2.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 1 - Pequena. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade de 
até 300 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do es
paço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil
, do Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utiliz
adas pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - 
mofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estaciona
mento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente ide
ntificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SC Florianópolis AV HERCILIO LUZ, 639 Leonarrdo Odii Lopes (48) 3237-6161 conttatto@lluatturriismo..com..br

Preço (ComprasNet) 19: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$855,12

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 2 - Coral. Roll de
equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital com 32 ou mais
canais; 2 microfones sem fio para cantores solistas; até 6 microfones
multidirecionais profissionais para coral; até 3 caixas de retorno para o coral e
pianista; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão
etc. Com instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário
agendado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos de diária).
Acompanhamento por profissional responsável pela operação. Item para ser
utilizado em contratação conjunta com os itens 'Locação de equipamentos de
sonorização e vídeo'.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 19/33

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:38

Homologação: 04/06/2019 18:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Diária/12h

U F : SC
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CatSer: 12556 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, COM SEIS CAIXAS AMPLIFICADAS,
01(UMA) BATERIA MUSICAL, 03(TRÊS) MICROFONES SEM FIOS E 03 (TRÊS)
MICROFONES COM CABO E PEDESTAIS, COM OPERADOR DURANTE TODO O
EVENTO. AS DATAS DE EXECUÇÃO SERÃO FORNECIDAS PELA
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DO CÂMPUS PARNAMIRIM.
OBS.TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E
OPERAÇÃO DE TODAS AS ESTRUTURAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$850,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 2 - Coral. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital com 
32 ou mais canais; 2 microfones sem fio para cantores solistas; até 6 microfones multidirecionais profissionais para coral; até 3 caixas de retorno para o coral e
 pianista; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc. Com instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário agend
ado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação. Item para ser utilizado em
 contratação conjunta com os itens 'Locação de equipamentos de sonorização e vídeo'.                                    

Endereço:
,

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$855,35

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 2 - Coral. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital com 
32 ou mais canais; 2 microfones sem fio para cantores solistas; até 6 microfones multidirecionais profissionais para coral; até 3 caixas de retorno para o coral e
 pianista; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc. Com instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário agend
ado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação. Item para ser utilizado em
 contratação conjunta com os itens 'Locação de equipamentos de sonorização e vídeo'.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS 429/430, S/N (61) 3387-9426

04.483.570/0001-30
* VENCEDOR *

ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMAO R$860,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 2 - Coral. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital com 
32 ou mais canais; 2 microfones sem fio para cantores solistas; até 6 microfones multidirecionais profissionais para coral; até 3 caixas de retorno para o coral e
 pianista; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc. Com instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário agend
ado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação. Item para ser utilizado em
 contratação conjunta com os itens 'Locação de equipamentos de sonorização e vídeo'.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre R IRMAO FELIX ROBERTO, 101 (51) 3362-4086 marcio@impactovento.com.br

Preço (ComprasNet) 20: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$698,31

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 1 - Banda ou
Orquestra. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital
de 32 canais ou mais; até 12 microfones com fio, com pedestal; até 3 cubos
para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons e ferragens; até 4 monitores simples;
cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc..
Equipe de assistência técnica durante o evento com previsão, e contratação
inclusa, de estrutura para fixação dos equipamentos. Com instalação no local
do evento concluída até 2h antes do horário agendado (o tempo de instalação
não é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por profissional
responsável pela operação. Item para ser utilizado em contratação conjunta
com os itens 'Locação de equipamentos de sonorização e vídeo'.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 19/32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:38

Homologação: 04/06/2019 18:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Diária/12h

U F : SC
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CatSer: 12556 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, COM SEIS CAIXAS AMPLIFICADAS,
01(UMA) BATERIA MUSICAL, 03(TRÊS) MICROFONES SEM FIOS E 03 (TRÊS)
MICROFONES COM CABO E PEDESTAIS, COM OPERADOR DURANTE TODO O
EVENTO. AS DATAS DE EXECUÇÃO SERÃO FORNECIDAS PELA
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DO CÂMPUS PARNAMIRIM.
OBS.TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E
OPERAÇÃO DE TODAS AS ESTRUTURAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$690,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 1 - Banda ou Orquestra. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de so
m digital de 32 canais ou mais; até 12 microfones com fio, com pedestal; até 3 cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons e ferragens; até 4 monitores si
mples; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência técnica durante o evento com previsão, e contratação i
nclusa, de estrutura para fixação dos equipamentos. Com instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário agendado (o tempo de instalação não
 é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação. Item para ser utilizado em contratação conjunta com os it
ens 'Locação de equipamentos de sonorização e vídeo'.                                    

Endereço:
,

04.483.570/0001-30
* VENCEDOR *

ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMAO R$700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 1 - Banda ou Orquestra. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de so
m digital de 32 canais ou mais; até 12 microfones com fio, com pedestal; até 3 cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons e ferragens; até 4 monitores si
mples; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência técnica durante o evento com previsão, e contratação i
nclusa, de estrutura para fixação dos equipamentos. Com instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário agendado (o tempo de instalação não
 é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação. Item para ser utilizado em contratação conjunta com os it
ens 'Locação de equipamentos de sonorização e vídeo'.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre R IRMAO FELIX ROBERTO, 101 (51) 3362-4086 marcio@impactovento.com.br

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$704,94

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 1 - Banda ou Orquestra. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de so
m digital de 32 canais ou mais; até 12 microfones com fio, com pedestal; até 3 cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons e ferragens; até 4 monitores si
mples; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência técnica durante o evento com previsão, e contratação i
nclusa, de estrutura para fixação dos equipamentos. Com instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário agendado (o tempo de instalação não
 é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação. Item para ser utilizado em contratação conjunta com os it
ens 'Locação de equipamentos de sonorização e vídeo'.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS 429/430, S/N (61) 3387-9426

Preço (ComprasNet) 21: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$17.776,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Objeto: Contratação de empresa para SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS da
UFRGS..

Descrição: Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode
Luz / Imagem / Som - Serviço de montagem e desmontagem de
sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS DANÇA SALÃO DE ATOS -
conforme detalhamento constante no item 3.2 do TR.

Data: 04/06/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:452019 / UASG:153114

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/06/2019 11:33

Homologação: 19/06/2019 11:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: unidade

U F : RS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.483.570/0001-30
* VENCEDOR *

ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMAO R$17.330,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de montagem e desmontagem de sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS DANÇA SALÃO DE ATOS - conforme detalhamento consta
nte no item 3.2 do TR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre R IRMAO FELIX ROBERTO, 101 (51) 3362-4086 marcio@impactovento.com.br

12.966.492/0001-53 EXB PRODUCAO DE EVENTOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME R$18.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de montagem e desmontagem de sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS DANÇA SALÃO DE ATOS - conforme detalhamento consta
nte no item 3.2 do TR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RJ Rio de Janeiro PC NATIVIDADE SALDANHA, 19 (21) 2567-4291 comercial@exbeventos.com.br

08.973.746/0001-93 MCT RIBEIRO PRODUCAO DE EVENTOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA R$18.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Serviço de montagem e desmontagem de sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS DANÇA SALÃO DE ATOS - conforme detalhame
nto constante no item 3.2 do TR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RJ Rio de Janeiro R CAPITAO FELIX, 110 (21) 2565-7007 comercial@mdeeventos.com.br

Preço (ComprasNet) 22: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$11.466,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Objeto: Contratação de empresa para SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS da
UFRGS..

Descrição: Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode
Luz / Imagem / Som - Serviço de montagem e desmontagem de
sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS AO AR LIVRE - conforme
detalhamento no item 3.4 do TR

Data: 04/06/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:452019 / UASG:153114

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/06/2019 11:33

Homologação: 19/06/2019 11:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.483.570/0001-30
* VENCEDOR *

ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMAO R$10.400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de montagem e desmontagem de sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS AO AR LIVRE - conforme detalhamento no item 3.4 do TR 
                                   

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre R IRMAO FELIX ROBERTO, 101 (51) 3362-4086 marcio@impactovento.com.br

12.966.492/0001-53 EXB PRODUCAO DE EVENTOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME R$12.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de montagem e desmontagem de sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS AO AR LIVRE - conforme detalhamento no item 3.4 do TR 
                                   

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RJ Rio de Janeiro PC NATIVIDADE SALDANHA, 19 (21) 2567-4291 comercial@exbeventos.com.br
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.973.746/0001-93 MCT RIBEIRO PRODUCAO DE EVENTOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA R$12.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Serviço de montagem e desmontagem de sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS AO AR LIVRE - conforme detalhamento no item
 3.4 do TR                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RJ Rio de Janeiro R CAPITAO FELIX, 110 (21) 2565-7007 comercial@mdeeventos.com.br

Preço (ComprasNet) 23: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$395,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para
atividades diversas relacionadas a eventos, locação de veículos para eventos e
outros serviços relacionados a eventos; bem como aquisição de materiais de
consumo variado para serem utilizado em eventos da UFMS..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - LOTE 01; Bailarino
para atuar em apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois
ensaios de 02 horas cada. Formação em Educação Física ou artes, com
capacidade performática para shows. Deverá comparecer a apresentação
trajado de forma adequada.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR BAILARINO)

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 05/06/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:262019 / UASG:154054

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/06/2019 18:09

Homologação: 27/06/2019 18:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 55

Unidade: UNIDADE

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.238.080/0001-25
* VENCEDOR *

AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$390,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 01; Bailarino para atuar em apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois ensaios de 02 horas cada. Formação em Educaçã
o Física ou artes, com capacidade performática para shows. Deverá comparecer a apresentação trajado de forma adequada.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR BAI
LARINO)                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R OSVALDO GOELDI, 08 Mario Tsuyoshi (11) 3170-0148 mario.sugimoto@ig.com.br

26.370.279/0001-99 L C F DE SOUSA - ME R$395,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 01; Bailarino para atuar em apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois ensaios de 02 horas cada. Formação em Educaçã
o Física ou artes, com capacidade performática para shows. Deverá comparecer a apresentação trajado de forma adequada.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR BAI
LARINO)                                    

Endereço:
,

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 01; Bailarino para atuar em apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois ensaios de 02 horas cada. Formação em Educaçã
o Física ou artes, com capacidade performática para shows. Deverá comparecer a apresentação trajado de forma adequada.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR BAI
LARINO)                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS 429/430, S/N (61) 3387-9426

Preço (ComprasNet) 24: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$544,00
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para
atividades diversas relacionadas a eventos, locação de veículos para eventos e
outros serviços relacionados a eventos; bem como aquisição de materiais de
consumo variado para serem utilizado em eventos da UFMS..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - LOTE 01 - Músico de
estante para atuar junto aos grupos estáveis da UFMS para apresentações
artísticas, com duração de 90 minutos, com dois ensaios de 02 horas cada.
Formação em música, habilidades para ler uma partitura em seu instrumento e
deverá comparecer a apresentação trajado de forma adequada. Poderá ser
solicitado um música de cadas vez ou um grupo de músícos(DIÁRIA DE CINCO
HORAS E MEIA POR MÚSICO). Especialidades de instrumentos/músicos que
poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco, violoncelo, Contrabaixo
acústico, Clarone, clarinete e requinta, fagote, oboé, flauta, clarineta, saxofone,
trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba, percussão e contrabaixo.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 05/06/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:262019 / UASG:154054

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/06/2019 18:09

Homologação: 27/06/2019 18:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 95

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.238.080/0001-25
* VENCEDOR *

AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$540,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 01 - Músico de estante para atuar junto aos grupos estáveis da UFMS para apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois e
nsaios de 02 horas cada. Formação em música, habilidades para ler uma partitura em seu instrumento e deverá comparecer a apresentação trajado de forma ad
equada. Poderá ser solicitado um música de cadas vez ou um grupo de músícos(DIÁRIA DE CINCO HORAS E MEIA POR MÚSICO). Especialidades de instrument
os/músicos que poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco, violoncelo, Contrabaixo acústico, Clarone, clarinete e requinta, fagote, oboé, flauta, clarinet
a, saxofone, trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba, percussão e contrabaixo.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R OSVALDO GOELDI, 08 Mario Tsuyoshi (11) 3170-0148 mario.sugimoto@ig.com.br

26.370.279/0001-99 L C F DE SOUSA - ME R$542,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 01 - Músico de estante para atuar junto aos grupos estáveis da UFMS para apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois e
nsaios de 02 horas cada. Formação em música, habilidades para ler uma partitura em seu instrumento e deverá comparecer a apresentação trajado de forma ad
equada. Poderá ser solicitado um música de cadas vez ou um grupo de músícos(DIÁRIA DE CINCO HORAS E MEIA POR MÚSICO). Especialidades de instrument
os/músicos que poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco, violoncelo, Contrabaixo acústico, Clarone, clarinete e requinta, fagote, oboé, flauta, clarinet
a, saxofone, trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba, percussão e contrabaixo.                                    

Endereço:
,

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$550,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 01 - Músico de estante para atuar junto aos grupos estáveis da UFMS para apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois e
nsaios de 02 horas cada. Formação em música, habilidades para ler uma partitura em seu instrumento e deverá comparecer a apresentação trajado de forma ad
equada. Poderá ser solicitado um música de cadas vez ou um grupo de músícos(DIÁRIA DE CINCO HORAS E MEIA POR MÚSICO). Especialidades de instrument
os/músicos que poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco, violoncelo, Contrabaixo acústico, Clarone, clarinete e requinta, fagote, oboé, flauta, clarinet
a, saxofone, trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba, percussão e contrabaixo.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS 429/430, S/N (61) 3387-9426

Preço (ComprasNet) 25: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$958,33
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para
atividades diversas relacionadas a eventos, locação de veículos para eventos e
outros serviços relacionados a eventos; bem como aquisição de materiais de
consumo variado para serem utilizado em eventos da UFMS..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - LOTE 1 - Músico
solista com formação superior em música para atuar junto aos grupos estáveis
da UFMS para apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois
ensaios de 02 horas cada. Dispor de altas habilidades como instrumentista e
como artista. Possuir experiência prévia, como solista em conjuntos
instrumentais. O trabalho deve incluir 2 ensaios de duas horas e uma
apresentação.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR MÚSICO) Especialidades de
instrumentos/músicos que poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco,
violoncelo, viola caipira, contrabaixo acústico, guitarra elétrica, cantor, regente,
piano, alaúde/instrumentos antigo, flauta, clarineta, saxofone, oboé, fagote,
trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba e percussão.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 05/06/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:262019 / UASG:154054

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/06/2019 18:09

Homologação: 27/06/2019 18:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.370.279/0001-99 L C F DE SOUSA - ME R$957,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 1 - Músico solista com formação superior em música para atuar junto aos grupos estáveis da UFMS para apresentações artísticas, com duraç
ão de 90 minutos, com dois ensaios de 02 horas cada. Dispor de altas habilidades como instrumentista e como artista. Possuir experiência prévia, como solista
 em conjuntos instrumentais. O trabalho deve incluir 2 ensaios de duas horas e uma apresentação.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR MÚSICO) Especialidades de
 instrumentos/músicos que poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco, violoncelo, viola caipira, contrabaixo acústico, guitarra elétrica, cantor, regente, 
piano, alaúde/instrumentos antigo, flauta, clarineta, saxofone, oboé, fagote, trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba e percussão.                                    

Endereço:
,

20.238.080/0001-25
* VENCEDOR *

AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$957,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 1 - Músico solista com formação superior em música para atuar junto aos grupos estáveis da UFMS para apresentações artísticas, com duraç
ão de 90 minutos, com dois ensaios de 02 horas cada. Dispor de altas habilidades como instrumentista e como artista. Possuir experiência prévia, como solista
 em conjuntos instrumentais. O trabalho deve incluir 2 ensaios de duas horas e uma apresentação.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR MÚSICO) Especialidades de
 instrumentos/músicos que poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco, violoncelo, viola caipira, contrabaixo acústico, guitarra elétrica, cantor, regente, 
piano, alaúde/instrumentos antigo, flauta, clarineta, saxofone, oboé, fagote, trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba e percussão.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R OSVALDO GOELDI, 08 Mario Tsuyoshi (11) 3170-0148 mario.sugimoto@ig.com.br

04.433.214/0001-02 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP R$960,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 1 - Músico solista com formação superior em música para atuar junto aos grupos estáveis da UFMS para apresentações artísticas, com duraç
ão de 90 minutos, com dois ensaios de 02 horas cada. Dispor de altas habilidades como instrumentista e como artista. Possuir experiência prévia, como solista
 em conjuntos instrumentais. O trabalho deve incluir 2 ensaios de duas horas e uma apresentação.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR MÚSICO) Especialidades de
 instrumentos/músicos que poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco, violoncelo, viola caipira, contrabaixo acústico, guitarra elétrica, cantor, regente, 
piano, alaúde/instrumentos antigo, flauta, clarineta, saxofone, oboé, fagote, trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba e percussão.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MT Cuiabá R DAS DALIAS, 541 (65) 03322-1664 daina@eventualpromocoes.com.br

Preço (ComprasNet) 26: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$3.728,33
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para
atividades diversas relacionadas a eventos, locação de veículos para eventos e
outros serviços relacionados a eventos; bem como aquisição de materiais de
consumo variado para serem utilizado em eventos da UFMS..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Grupo musical com
no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show
em eventos comemorativos institucionais com duração de 02 (duas) horas de
show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo
contratante, estilo musical variado entre mpb, rock, pop, blues, jazz, soul, reggae,
sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo
instrumentos musicais característicos do estilo musical escolhido para a
realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação,
hospedagem, transporte e deslocamento dos integrantes da banda. Os
músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais.
A sonorização e iluminação serão contratados em itens separados, que já
constam deste pregão. PARA EVENTOS NOS CAMPUS DO INTERIOR: Três
Lagoas, Nova Andradina, Ponta Porã, Naviraí, Corumbá, Coxim, Chapadão do Sul,
Paranaíba, Aquidauana (a ser aprovado pela UFMS - UNIDADE)

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 05/06/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:262019 / UASG:154054

Lote/Item: /171

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/06/2019 18:05

Homologação: 27/06/2019 18:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 32

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.238.080/0001-25
* VENCEDOR *

AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$3.698,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo musical com no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show em eventos comemorativos institucionais co
m duração de 02 (duas) horas de show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo contratante, estilo musical variado entre mpb, r
ock, pop, blues, jazz, soul, reggae, sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo instrumentos musicais característicos do esti
lo musical escolhido para a realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação, hospedagem, transporte e deslocamento dos integrant
es da banda. Os músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais. A sonorização e iluminação serão contratados em itens separad
os, que já constam deste pregão. PARA EVENTOS NOS CAMPUS DO INTERIOR: Três Lagoas, Nova Andradina, Ponta Porã, Naviraí, Corumbá, Coxim, Chapadão do
 Sul, Paranaíba, Aquidauana (a ser aprovado pela UFMS - UNIDADE)                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R OSVALDO GOELDI, 08 Mario Tsuyoshi (11) 3170-0148 mario.sugimoto@ig.com.br

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$3.699,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo musical com no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show em eventos comemorativos institucionais co
m duração de 02 (duas) horas de show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo contratante, estilo musical variado entre mpb, r
ock, pop, blues, jazz, soul, reggae, sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo instrumentos musicais característicos do esti
lo musical escolhido para a realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação, hospedagem, transporte e deslocamento dos integrant
es da banda. Os músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais. A sonorização e iluminação serão contratados em itens separad
os, que já constam deste pregão. PARA EVENTOS NOS CAMPUS DO INTERIOR: Três Lagoas, Nova Andradina, Ponta Porã, Naviraí, Corumbá, Coxim, Chapadão do
 Sul, Paranaíba, Aquidauana (a ser aprovado pela UFMS - UNIDADE)                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS 429/430, S/N (61) 3387-9426

26.370.279/0001-99 L C F DE SOUSA - ME R$3.788,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo musical com no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show em eventos comemorativos institucionais co
m duração de 02 (duas) horas de show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo contratante, estilo musical variado entre mpb, r
ock, pop, blues, jazz, soul, reggae, sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo instrumentos musicais característicos do esti
lo musical escolhido para a realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação, hospedagem, transporte e deslocamento dos integrant
es da banda. Os músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais. A sonorização e iluminação serão contratados em itens separad
os, que já constam deste pregão. PARA EVENTOS NOS CAMPUS DO INTERIOR: Três Lagoas, Nova Andradina, Ponta Porã, Naviraí, Corumbá, Coxim, Chapadão do
 Sul, Paranaíba, Aquidauana (a ser aprovado pela UFMS - UNIDADE)                                    

Endereço:
,
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Preço (ComprasNet) 27: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$3.791,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para
atividades diversas relacionadas a eventos, locação de veículos para eventos e
outros serviços relacionados a eventos; bem como aquisição de materiais de
consumo variado para serem utilizado em eventos da UFMS..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Grupo musical com
no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show
em eventos comemorativos institucionais com duração de 02 (duas) horas de
show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo
contratante, estilo musical variado entre mpb, rock, pop, blues, jazz, soul, reggae,
sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo
instrumentos musicais característicos do estilo musical escolhido para a
realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação,
hospedagem, transporte e deslocamento dos integrantes da banda. Os
músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais.
A sonorização e iluminação serão contratados em itens separados, que já
constam deste pregão. PARA EVENTOS EM CAMPO GRANDE MS (a ser
aprovado pela UFMS UNIDADE )

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 05/06/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:262019 / UASG:154054

Lote/Item: /172

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/06/2019 18:05

Homologação: 27/06/2019 18:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 43

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.274.005/0001-63
* VENCEDOR *

VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$3.787,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo musical com no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show em eventos comemorativos institucionais co
m duração de 02 (duas) horas de show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo contratante, estilo musical variado entre mpb, r
ock, pop, blues, jazz, soul, reggae, sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo instrumentos musicais característicos do esti
lo musical escolhido para a realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação, hospedagem, transporte e deslocamento dos integrant
es da banda. Os músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais. A sonorização e iluminação serão contratados em itens separad
os, que já constam deste pregão. PARA EVENTOS EM CAMPO GRANDE MS (a ser aprovado pela UFMS UNIDADE )                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS 429/430, S/N (61) 3387-9426

26.370.279/0001-99 L C F DE SOUSA - ME R$3.788,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo musical com no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show em eventos comemorativos institucionais co
m duração de 02 (duas) horas de show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo contratante, estilo musical variado entre mpb, r
ock, pop, blues, jazz, soul, reggae, sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo instrumentos musicais característicos do esti
lo musical escolhido para a realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação, hospedagem, transporte e deslocamento dos integrant
es da banda. Os músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais. A sonorização e iluminação serão contratados em itens separad
os, que já constam deste pregão. PARA EVENTOS EM CAMPO GRANDE MS (a ser aprovado pela UFMS UNIDADE )                                    

Endereço:
,

11.200.051/0001-83 FULLBLESS EVENTOS LTDA - ME R$3.800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo musical com no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show em eventos comemorativos institucionais co
m duração de 02 (duas) horas de show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo contratante, estilo musical variado entre mpb, r
ock, pop, blues, jazz, soul, reggae, sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo instrumentos musicais característicos do esti
lo musical escolhido para a realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação, hospedagem, transporte e deslocamento dos integrant
es da banda. Os músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais. A sonorização e iluminação serão contratados em itens separad
os, que já constam deste pregão. PARA EVENTOS EM CAMPO GRANDE MS (a ser aprovado pela UFMS UNIDADE )                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília ST SEPS EQ 705/905 CONJUNTO B SALA, 320 Gisele Domingues Udre Varela (61) 3548-3004 comercial@luminareventos.com.br
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Preço (ComprasNet) 28: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$1.466,67

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção 
5ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Contratação de serviços de Manutenção nos bens móveis, serviço de Buffet e
curso na área de alimentos para o Setor de Aprovisionamento.

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Apresentação
artística musical, voz e violão e percussão, estilo: MPB, Apresentação com
duração de 04 horas. Conforme as datas comemorativas, conforme termo de
referência, detalhamento do serviço: com cantor, acompanhado da
aparelhagem necessária à apresentação, como: microfones, pedestais,
instrumentos, caixas de som, caixa de retorno, entre outros que se fizerem
necessário. já incluso os encargos com transporte, montagem e desmontagem
de todo o material. A apresentação terá no mínimo 04 (quatro) horas.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada

Data: 05/06/2019 09:12

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:160348

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/06/2019 12:48

Homologação: 10/06/2019 16:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: APRESENTAÇÃO

U F : RO

musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.370.279/0001-99
* VENCEDOR *

L C F DE SOUSA - ME R$1.466,67

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Apresentação artística musical, voz e violão e percussão, estilo: MPB, Apresentação com duração de 04 horas. Conforme as datas comemorativas, c
onforme termo de referência, detalhamento do serviço: com cantor, acompanhado da aparelhagem necessária à apresentação, como: microfones, pedestais, ins
trumentos, caixas de som, caixa de retorno, entre outros que se fizerem necessário. já incluso os encargos com transporte, montagem e desmontagem de todo 
o material. A apresentação terá no mínimo 04 (quatro) horas.                                    

Endereço:
,

18.913.478/0001-78 MARYZU CRISTINA BRAGA PEDRO 73657050191 R$1.466,67

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Apresentação artística musical, voz e violão e percussão, estilo: MPB, Apresentação com duração de 04 horas. Conforme as datas comemorativas, c
onforme termo de referência, detalhamento do serviço: com cantor, acompanhado da aparelhagem necessária à apresentação, como: microfones, pedestais, ins
trumentos, caixas de som, caixa de retorno, entre outros que se fizerem necessário. já incluso os encargos com transporte, montagem e desmontagem de todo 
o material. A apresentação terá no mínimo 04 (quatro) horas.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R IPAMERI, 00 (62) 09155-5912 junio_net@hotmail.com

Preço (ComprasNet) 29: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$593,00

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de produtos e serviços referentes à
organização dos eventos do CRCAL..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Grupo Teatral

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 20/05/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:926572

Lote/Item: 1/8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/05/2019 11:48

Homologação: 21/05/2019 15:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Diária
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U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.561.829/0001-75
* VENCEDOR *

I F PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI - ME R$499,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Realização de serviços de arte educação por meio de peças e esquetes teatrais temáticas, performances, musicais temáticos, treinamentos teatraliz
ados, intervenções cênicas e musicais. Sua atuação poderá ser requerida nas seguintes situações: abordagem nos locais de trabalho ou em auditório por ocasiã
o de eventos relativos a temas como, meio ambiente, economia de água, energia e papel, saúde e qualidade de vida no trabalho, prevenção de doenças, seguran
ça e saúde no trabalho, coleta seletiva de resíduos, entre outros. O grupo deverá ter, no mínimo, 1 ano de experiência comprovada com esse tipo de trabalho. Fi
gurino, adereços e demais itens necessários ao trabalho serão de responsabilidade do contratado. As apresentações estarão sujeitas à avaliação e aprovação pré
via da coordenação do evento.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R JOSE DE ALENCAR, 328 (82) 01111-1111 adcol@superig.com.br

22.869.197/0001-32 ELEVEN PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME R$600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo Teatral                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
Q SRTVS, 774 (61) 03043-0043 COMERCIAL@ELEVENPRODUCOES.COM.BR

26.370.279/0001-99 L C F DE SOUSA - ME R$680,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo Teatral                                    

Endereço:
,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4054 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD,
Senhor Secretário,
Em complementação à Informação SEIC nº 3952

(0561749), acerca do questionamento da AJ-DG feito no
evento 0555716, especialmente quanto à condução da pesquisa de
preços nesta Seção, cabe-nos acrescentar que, por se tratar de uma
pretensão personalíssima, em que se requer um processo criativo por
parte do grupo teatral a ser contratado, como elaboração e confecção
de roteiro, de figurinos distintos para o tema específico a ser tratado
nas apresentações, com estipulação de tempo duração e outros
requisitos, torna-se praticamente inviável a comparação ou utilização
de fontes de parâmetro, referenciais de preços ou pesquisas na
internet, como indicado. 

Até mesmo os contratos e instruções anteriores feitos no
próprio TRE-AL, por conterem requisitos diversos do que atualmente
se pretende firmar, não deveriam servir de parâmetro para
comparação com os orçamentos ora recebidos, inclusive os do
mesmo grupo teatral em 2017, pelas razões postas anteriormente e
outras por ventura de cunho exclusivamente do prestador do serviço.

Observando, no entanto, as contratações anteriores,
temos:

Em 2016- PA 0002253-44.2016.6.02.8502, com base nos
orçamentos recebidos à época, obtivemos o valor médio estimado de
R$ 39.235,00 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais), para
20 (vinte) apresentações, com um valor médio unitário de R$
1.961,75 (mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e cinco
centavos) - evento 0140990. Foi estimado para licitação, à época,
pela Seção de Compras, o menor valor dentre as propostas recebidas,
no total de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), sendo R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos) de custo fixo da produção da peça e R$
1.275,00 (mil, duzentos e setenta e cinco reais) por apresentação -
evento 0195052, cujo Pregão Eletrônico nº 14/2017 restou
fracassado, conforme Ata 0233649.

Em 2017 - PA 0007218-31.2017.6.02.8502 foi realizada a
contratação direta com a Cazuadinha, como resultado da instrução
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levada a efeito no Despacho SC 0298428,  havendo, naquele
momento, apenas mais uma cotação para a apresentação da
Associação Artística Orquídeas de Fogo, no valor total de R$
11.200,00 (onze mil e duzentos reais), para 4 (quatro) apresentações
de 20 (vinte) minutos.

Neste procedimento atual foi realizada ampla pesquisa no
mercado local e também do estado de Pernambuco, com consultas
a todas as empresas dos procedimentos anteriores, restando, ao
final, apenas a Cazuadinha interessada na contratação, como dito na
informação SEIC 2243 (0521575). 

Por oportuno, a título de exemplo, juntamos aos
autos Relatórios extraídos do Banco de Preços (0563216 e 0563119)
nesta data, com resultado de buscas por apresentação
teatral/artística, produções artísticas, etc, para várias contratações
públicas de diversos tipos, desde produção de eventos a
apresentações musicais, teatrais, etc, com preços bastante diversos,
que podem demonstrar a falta de parâmetros de comparação no caso
concreto, pela especificidade do requerido.

Diante do exposto, encaminhamos o procedimento para
deliberação.

Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 05/07/2019, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563218 e o código CRC BAAAC867.

0011565-73.2018.6.02.8502 0563218v13
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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 julho de 2019.
Com os esclarecimentos prestados pela SEIC, nas

informações 3952 (0561749) e 4054 (0563218), devolvo os
autos à Assessoria Jurídica, em atenção ao
Despacho 0555716.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/07/2019, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563329 e o código CRC 2862F255.

0011565-73.2018.6.02.8502 0563329v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0011565-73.2018.6.02.8502
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA DE GRUPO TEATRAL

 

Parecer nº 1310 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 

 Nesta  AJ-DG, os presentes autos eletrônicos, após
a instrução que  visa à  contratação de grupo teatral, para
realizar ações em escolas da capital, públicas e/ou privadas,
em locais de grande volume de pessoas como shoppings,
mercados, comércio, entre outros localizados nesta Capital,
conforme consta na proposição da Direção da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas (0479907).

A contratação, segundo consta no termo de
referência (0487629), tem por objetivo  levar aos
alunos  "informação de uma maneira mais leve, lúdica e
interativa, abordando os temas propostos de um modo tal que
todos aprendam se divertindo, com bom humor e satisfação,
pois a nossa intenção é levar o teatro para além do simples
entretenimento. A peça será educativa e abordará temas
como: “Compra e Venda do Voto”, “Combate à corrupção”,
“Democracia” e “Cidadania”.  

 
2. DO PROCEDIMENTO 

 

Com vista dos autos, a SEIC/COMAP  realizou
pesquisa de mercado (0504709), encontrando algumas
propostas com preços e condições bem distintos, razão pela
qual solicitou a análise da unidade solicitante.

 Por sua vez, a EJE manifestou-se no sentido da
dificuldade de contato com a empresa Cia Hiperativa,
concluindo que, apesar de sua proposta, no valor de R$
6.280,00 (seis mil duzentos e oitenta reais), ser inferior à
apresentada pela empresa Cazuadinha, no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), para as mesmas 6 (seis)
apresentações, restou comprovada sua falta de interesse, o
que poderia ser prejudicial caso a empresa viesse a ser
contratada pelo Tribunal. 

Posteriormente, a referida empresa Cia. Hiperativa
desistiu de sua proposta, conforme explicado pela SEIC
(0518968), restando somente a proposta da
empresa IZABELLY THAYS FONSECA DE SENA
(CAZUADINHA), CNPJ sob o nº 21.964.258/0001-88, pelo
preço global (envolvendo 6 apresentações de peças teatrais)
de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), conforme proposta
atualizada (0521517 e 0521529), com desconto ofertado.  

Ocorre que a mesma empresa foi contratada nos
autos do PA 0007218-31.2017.6.02.8502 em outubro de 2017,
para realizar 4 apresentações, pelo valor global total de R$
7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), constando-se um
aumento de 19,65% nos valores então propostos. Com base
nisso, esta Assessoria Jurídica manifestou-se por meio do
Despacho AJ-DG 0555716, no sentido de se aperfeiçoar a
cotação, tendo em vista o que estabelece a Ordem de Serviço
nº 02/10 da Presidência, que dispõe sobre a estimativa de
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preços para futuras aquisições de materiais de consumo ou
permanente e contratações de serviços no âmbito deste
Regional.

De volta à SEIC, aquela unidade entrou em contato
com a representante da empresa Cazuadinha para consultar
se a mesma mantinha o interesse na referida contratação,
sendo confirmada com a atualização da proposta (0561743),
no valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), após o
desconto de R$1.000,00 (um mil reais) no valor total da
contratação, conforme relatado na Informação SEIC 0521575.
Foram atualizadas as certidões, 0561748 e 0562052. Constam
nos autos, ainda a declaração de inexistência da prática de
nepotismo e atestado de capacidade técnica, evento 0521523.

Em novo pronunciamento (Informação
4054 0563218), a SEIC anexou aos autos relatórios extraídos
do Banco de Preços (0563216 e 0563119), a título
de ilustração, com resultado de buscas por apresentação
teatral/artística, produções artísticas, etc, para várias
contratações públicas de tipos variados, desde produção de
eventos a apresentações musicais, teatrais, etc, com preços
bem divergentes, a fim de demonstrar a falta de parâmetros de
comparação no caso concreto, pela especificidade do objeto
pretendido.

Retornam, pois, os autos a esta Assessoria Jurídica,
para prosseguimento da análise da regularidade da
contratação. 

No evento 0541078,  consta a reserva de crédito. 
Eis o relatório, no essencial. 
 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
De acordo com os elementos e informações

contidos nos autos do presente procedimento eletrônico,
 parece ser hipótese de aplicação do comando contido 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”
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(...) 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." 
 

Verifica-se constar dos autos a prova da
regularidade fiscal e trabalhista da empresa, consulta
negativa ao CADIN, consulta negativa 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 e  consulta
negativa acerca da existência de registro no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa do CNJ, 0561748 e 0562052. Bem
como declaração de inexistência da prática de nepotismo,
evento 0521523.

Quanto à comprovação da  qualificação técnica da
empresa, exigida pelo item 4 do termo de referência, a
empresa apresentou o atestado juntado no evento  0521523.

 
4. DA MINUTA CONTRATUAL

 
A minuta contratual ora analisada (0551463) 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 (cláusula quarta), o crédito pelo qual
correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional
programática (cláusula doze), os direitos e as obrigações das
partes (cláusulas sexta, sétima e oitava), inclusive com a
obrigação da contratada de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas (alínea "c" da cláusula sétima), a vigência (cláusula
quatorze), as sanções cabíveis e os valores das multas
(cláusula dezessete), os casos de rescisão (cláusula dezoito), 
 a vinculação do ajuste à decisão autorizando a dispensa de
licitação e à proposta de preço da contratada (cláusula
dezenove) e a publicidade (cláusula vinte e um).

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

Segue lista de verificação exigida no Anexo VIII
da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, 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.

 
ANEXO VIII - Contratação direta com fundamento no art. 24, II da Lei nº
8.666/1993

 VERIFICAÇÃO SIM NÃO EVENTO/OBS. 

1
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  0479907

2

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

X   
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órgão)?

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?

X   

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  0561743

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  0487629

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  
0561749
0563218

7
O termo de referência foi
aprovado pela autoridade
competente (SAD)?

 X  

8

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

X   

9

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

X  0561743

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  0541078

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

X   

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

 X  
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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   0521523

 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?

   

FGTS X  0562052

INSS X  0561748 

Receita Federal X  0561748 

16
Constam nos autos Certidão
Negativa de Débitos
Trabalhistas?

X  0561748 

17 Consta consulta ao CADIN? X  0561748 

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  0561748 

 
6. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 
Conforme visto na tabela do item anterior, verifica-

se a ausência de aprovação ao termo de referência, exigido
pela regulamentação de regência.

Outrossim, impende retificar as seguintes
disposições da minuta contratual:

a) No parágrafo sexto, da cláusula terceira,
redefinir os meses de apresentações;

b) Na cláusula vinte e um, indicar a publicação do
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termo de dispensa, em vez da publicação do contrato. 
 
À Secretaria de Administração, para

aperfeiçoamento da instrução. 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 08/07/2019, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/07/2019, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563578 e o código CRC C022B385.

0011565-73.2018.6.02.8502 0563578v16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.
Em atenção ao Paracer 1310, da Assessoria Jurídica

e, em complemento ao nosso Despacho 0555182, aprovo o
termo de referência na versão de evento 0487629, que
ensejou a instrução dos presentes autos, o remeto o feito à
SLC, para as necessárias alterações na minuta do contrato.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2019, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563898 e o código CRC 6DB1986F.

0011565-73.2018.6.02.8502 0563898v1
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CONTRATO Nº XX/2019 

Processo SEI nº 0011565-73.2018.6.02.8502 
 

MINUTA 
 

Contrato de prestação de serviços que 
celebram entre si a União, através do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e a empresa IT F. 
DE SENA PRODUÇÕES. 

 
 Pelo presente instrumento de contrato, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS – TRE/AL, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- 
Farol, CEP: 657051-090, inscrito no CNPJ sob n° 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, 
portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa IT F. DE SENA 
PRODUÇÕES, com sede na rua Tibúrcio Nemésio, nº 74, Centro Viçosa/AL, CEP 57700-
000, inscrita no CNPJ sob o n° 21.964.258/0001-88, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por Izabelly Thays Fonseca de Sena, portadora 
da Carteira de Identidade nº 20030060088-49 SSP/AL, inscrita no CPF sob o nº 
073.428.804-26, residente no Edifício Vanessa, nº 918, apartamento 201, Mangabeira, 
Maceió/AL, CEP 57037-590, resolvem estipular o presente contrato de prestação de 
serviços, com fundamento no art. 24, II, da Lei nº  8.666/93, mediante as cláusulas e 
condições que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 A presente contratação será regida pelas cláusulas previstas neste 
instrumento, pelas normas da Lei Nacional n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se ao ajuste, ainda, os preceitos de direito público e, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. Aplica-se, ainda, a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 
15.787, de 15/02/2017. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
  Este contrato tem por objeto a contratação de grupo de teatro para 
realizar ações em escolas da capital, públicas e/ou privadas, em locais de grande 
volume de pessoas como shoppings, mercados, comércio, entre outros localizados 
nesta Capital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES 
 
 A CONTRATADA deverá realizar seis apresentações conforme a 
determinação do CONTRATANTE nos locais e horários agendados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As apresentações deverão contar com uma equipe de um 
coordenador e, pelo menos, três atores, sendo um músico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O grupo deverá ter, no mínimo, 02 looks para composição das 
peças teatrais, todas relacionadas aos temas escolhidos pela Escola Judiciária Eleitoral. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - As apresentações poderão acontecer em escolas da capital, 
públicas e/ou privadas, em locais de grande volume de pessoas como shoppings, 
mercados, comércio, entre outros. As apresentações serão de forma presencial e uma 
vez por local, com a duração de, no mínimo, 20 minutos, e, no máximo, 30 
minutos, cada apresentação. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A empresa contratada deverá levar em suas apresentações, no 
mínimo, sistema de som (aparelho de reprodução de som, caixas de som e microfone) 
com um aparelho de reprodução de som, uma caixa de som e dois microfones, 
com todos os cabos necessários e extensão, um megafone e distância de uso mínimo 
de 600 metros. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Os atores deverão ter experiência em arte comprovada na 
modalidade por meio de certificado ou declaração de instituição idônea, possuindo 
experiência em pelo menos 02 eventos, também comprovados por meio de certificados 
ou declaração. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As apresentações serão realizadas durante o ano de 2019, entre 
os meses de julho e dezembro, e serão solicitadas com antecedência mínima de 15 dias 
da data estipulada para cada apresentação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
 O valor total estimado do contrato é de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), sendo 
que o valor unitário da apresentação teatral  é de R$ 2.333,33 (dois mil, trezentos e 
trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme a proposta da CONTRATADA, 
evento SEI  0521523. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução 
deste contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
 Os valores pactuados serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 São obrigações do Contratante: 
 

a) Designar um servidor responsável pela fiscalização da execução das 
atividades contratuais; 
 
b) Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA 
possa realizar os serviços conforme solicitado pela unidade responsável; 
 
c) Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material, cujo uso 
considere fora das especificações contidas neste contrato; 
 
d) Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer um dos integrantes do 
grupo que considere inadequado para as apresentações; 
 
e) Agendar reuniões com a empresa contratada para tratar de assuntos 
referentes à produção do evento; 
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f) Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais; 
 
g) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços prestados, objetos do 
presente Contrato; 
 
h) Realizar o pagamento dos serviços efetivamente prestados; 
 
i) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução 
do objeto. 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

   Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais 
normas legais pertinentes, também se incluem nas obrigações da CONTRATADA o 
seguinte: 

 
a) Entregar a nota fiscal quando da realização do serviço; 
 
b) Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos que julgar necessários; 
 
c) Manter-se, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas e as condições de habilitação e qualificação 
exigidas; 
 
d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 
 
e) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATANTE, atendendo de imediato às reclamações; 
 
f) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de  
interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão 
da execução contratual devendo orientar seus empregados nesse sentido; 
 
g) Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento 
do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as 
despesas com: materiais, alimentação e transporte da sua equipe de apoio, 
locação e/ou aquisição de equipamentos, mão de obra, fretes, impostos, taxas, 
tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita 
execução dos serviços pela contratada 
 
h) Assumir plena responsabilidade pela fiscalização/acompanhamento na 
prestação dos serviços subcontratados; 
 
i) Fornecer toda a logística necessária à execução dos serviços, em consonância 
com a lista fornecida pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, no máximo, uma 
(01) hora antes do início de cada evento; 
 
j) Comparecer às reuniões preestabelecidas pel Escola Judiciária Eleitoral do 
TRE/AL; 
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k) Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a 
perfeita execução dos serviços, deverá a CONTRATADA comunicá-los, por escrito, 
ao gestor do contrato designado pelo TRE/AL, em, no mínimo, 72 h (setenta e duas 
horas) dias antes da realização do evento, viabilizando sua interferência e 
correção na situação apresentada; 
 
l) Fornecer número de telefone para a localização do responsável pela realização 
do serviço, reservando ao CONTRATANTE o direito de acionar a CONTRATADA 
sempre que necessário; 
 
m) Observar rigorosamente  os prazos de execução dos serviços previamente 
estabelecidos; 
 
n) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou 
parte, os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da sua execução; 
 
o) Responsabilizar-se por todo ônus referente aos serviços contratados, bem como 
tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e demais exigências legais 
para o pleno exercício de suas atividades, visto que seus funcionários não terão 
vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
 
p) Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação; 
 
q) Manter os atores em ação devidamente identificados por crachá; 
 
r) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e 
aqueles decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados, no 
desempenho de seus serviços ou em conexão com eles, não existindo entre o 
Tribunal e àqueles qualquer vínculo empregatício. A inadimplência da 
CONTRATADA, em relação a esses encargos, não transfere para o Tribunal a 
responsabilidade por seu pagamento. 
 
s) Exibir, previamente, uma amostra da encenação, cujo texto será de sua 
elaboração, dentro dos temas relacionados no Objetivo do termo de referência, 
Anexo I deste contrato. 
 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 

Deverá a Contratada observar, também, o seguinte: 
 

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Contratante durante a vigência do contrato;  
 
b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do contratante;  
 
c) É vedada, ainda, a partir da assinatura deste instrumento, a contratação de 
novos empregados ou prestadores de serviços que possuam cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro 
grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício 
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de 
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direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação (Resolução CNJ nº 
229, de 22 de junho de 2016). 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
  Caberá à contratada executar diretamente os serviços contratados, assumindo 
total responsabilidade, não podendo transferi-la sem autorização da contratada. 
 
CLÁUSULA DEZ – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
  Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 
de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer 
forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços através de seu(s) servidor(es) nomeado(s). 
 
CLÁUSULA ONZE - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
  A atestação da fatura da execução dos serviços objeto deste contrato caberá ao 
Gestor do Contrato designado para esse fim. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA DESPESA 
 
  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários a serem aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 
2016, consignados no PTRES no 107671 (Pleitos Eleitorais), Elemento de Despesa n° 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
CLÁUSULA TREZE – DO PAGAMENTO 
 
 O pagamento será efetuado por meio de nota de empenho, no prazo de 
até 10 (dias) dias, contados da data de apresentação das notas fiscais / faturas, 
devidamente atestadas pelo gestor do contrato. O Atesto ocorrerá em até 05 (cinco) 
dias a partir do recebimento pela gestão ou fiscalização da contratação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Nota Fiscal do serviço deverá informar quantos e quais os 
dias da realização das apresentações. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na oportunidade do pagamento será realizada a retenção do 
Imposto Sobre Serviços (ISS), caso haja previsão legal. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
de serviços o documento que comprove a opção, para que não incidam retenções 
indevidas. 
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PARÁGRAFO SEXTO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a 
taxa de atualização financeira devida pelo contratante, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá 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 da taxa anual = 6/%.  
 
CLÁUSULA QUATORZE – DA VIGÊNCIA 
 

O prazo de vigência deste contrato será contado a partir da data de sua 
assinatura até o dia 31 de dezembro do ano corrente. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 

No interesse da Administração do contratante, o valor inicial dos serviços objeto 
deste contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento), conforme o disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes contratantes. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 

O presente contrato poderá ser alterado, nos termos previstos no art. 65 da Lei 
nº 8.666/93, desde que haja interesse do contratante, com a apresentação das devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 
 

a) unilateralmente pelo contratante: 
 

a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; e  
 
a.2)quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no art. 
65 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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 Pela inexecução total ou parcial a contratada 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 PRIMEIRO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada com 
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A CONTRATADA, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com 
rescisão contratual, no caso de não comparecimento a local previamente marcado 
para apresentação teatral ou atraso superior a 1 hora ou ainda, se tendo 
comparecido ao local previamente marcado, se negar a realizar a apresentação ou 
a finalize de forma antecipada; 

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com 
rescisão contratual, caso a Contratada não regularize a documentação entregue 
anexa à nota fiscal no prazo concedido pelo Contratante. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Poderão ainda ser aplicadas as seguintes penalidades: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e Expedição de 
declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

 
PARÁGRAFO QUARTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a 
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência 
de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  A contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a 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 SÉTIMO -   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma 
do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -   Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
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consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO NONO -   O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à contratada. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha 
que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.  
 
PARÁGRAFO TREZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos 
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, 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 CATORZE -   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 DEZOITO - DA RESCISÃO 
 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-se a 
Contratada; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração do Contratante; 
 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DEZENOVE - DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE À DECISÃO AUTORIZANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos à Decisão nº xx, evento SEI 
xxx que autorizou a dispensa de licitação, bem como à proposta comercial da 
Contratada, evento SEI 0521519, inserta no Processo SEI n° 0011565-

Minuta de contrato alterada (0564047)         SEI 0011565-73.2018.6.02.8502 / pg. 216



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

73.2018.6.02.8000, que passa a fazer parte integrante do referido contrato, 
independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA VINTE – DO ANEXO 
 
 Faz parte integrante deste contrato, na forma de ANEXO I, o Termo de 
Referência. 
 
 
CLÁUSULA VINTE  E UM - 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 VINTE E DOIS – DO FORO 

  
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Justiça Federal 
em Maceió, Seção Judiciária de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de 
lidas, são assinadas pelos representantes das partes contratante e contratada. 
 

Maceió/AL, em XX de XXXX de 2019. 
 
Pelo TRE/AL  

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 
 
 
Pela Empresa               

Izabelly Thays Fonseca de Sena 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 
Contratação de grupo de teatro para realizar ações em escolas da capital, públicas e/ou 
privadas, em locais de grande volume de pessoas como shoppings, mercados, 
comércio, entre outros localizados nesta Capital. 

 2. JUSTIFICATIVA 

 
A EJE/AL planta as sementes para a construção do futuro do jovem eleitor, promovendo 
a educação política e estimulando o exercício da cidadania e o voto consciente. O 
objetivo é levar o grupo de teatro para apresentações em escolas da rede privada 
e pública, representando a informação de uma maneira mais leve, lúdica e 
interativa, abordando os temas propostos de um modo tal que todos aprendam se 
divertindo, com bom humor e satisfação, pois a nossa intenção é levar o teatro para 
além do simples entretenimento, abordando temas relacionados a: “a compra e venda 
do voto”, “combate à corrupção”, “democracia” e “cidadania”. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS 

 
1 – Da Estrutura Humana: 
1.1. As apresentações deverão contar com uma equipe de: 1 coordenador e, 
pelo menos, 3 (três) atores, sendo 1 (um) músico; 
1.2. Os atores deverão ter experiência em arte comprovada na modalidade por meio de 
certificado ou declaração de instituição idônea, possuindo experiência em pelo menos 
02 eventos, também comprovados por meio de certificados ou declaração. 
2 – Do Figurino: O grupo deverá ter, no mínimo, 02 looks para composição das peças 
teatrais, todas relacionadas aos temas escolhidos pela Escola Judiciária Eleitoral. 
3 – Especificações dos eventos, locais de Apresentação e periodicidade: 6 (seis) 
apresentações que poderão acontecer em escolas da capital, públicas e/ou privadas, 
em locais de grande volume de pessoas como shoppings, mercados, comércio, entre 
outros. As apresentações serão de forma presencial e uma vez por local, com a duração 
de, no mínimo, 20 minutos, e, no máximo, 30 minutos, cada apresentação. 
4 – Da Qualificação Técnica: a empresa (grupo) de teatro deverá apresentar atestado 
de capacidade técnica emitido por entidade da administração Federal, Estadual ou 
Municipal, direta ou indireta, ou empresa privada, que comprove ter sido prestado 
serviço compatível com o objeto deste termo de referência; 
5 – Da Especificação do Material: a empresa contratada deverá levar em suas 
apresentações, no mínimo, o seguinte material: 
5.1. Sistema de som (aparelho de reprodução de som, caixas de som e microfone): 
5.1.1 01 (um) aparelho de reprodução de som, 01 (uma) caixa de som e 02 (dois) 
microfones, com todos os cabos necessários e extensão; 
5.2. 01 (um) megafone; 
5.2.1 Distância de uso mínimo de 600 metros. 
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4. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 
As apresentações serão realizadas durante o ano de 2019, entre os meses de março e 
dezembro, e serão solicitadas com antecedência mínima de 15 dias da data estipulada 
para cada apresentação. 

 
5. DO LOCAL DE EXECUÇÃO 

 
As apresentações deverão ser realizadas nos locais previamente determinados 
pela Escola Judiciária Eleitoral, dentro da Capital, salvo se, por necessidade 
extraordinária, for necessário alterar algum local de apresentação, desde que dentro 
dos limites do município. 

 6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recurso próprio 
desta Escola Judiciária Eleitoral. 

 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
1. Designar um servidor responsável pela fiscalização da execução das 
atividades contratuais; 
2. Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa realizar 
os serviços conforme solicitado pela unidade responsável; 
3. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material, cujo uso considere fora 
das especificações contidas neste termo; 
4. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer um dos integrantes do grupo que 
considere inadequado para as apresentações; 
5. Agendar reuniões com a empresa contratada para tratar de assuntos referentes 
à produção do evento; 
6. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais; 
7. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços prestados, objetos do 
presente Termo; 
8. Realizar o pagamento dos serviços efetivamente prestados; 
9. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto. 

 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
1. Entregar a nota fiscal quando da realização do serviço; 
2. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos que julgar necessários; 
3. Manter-se, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com 
as obrigações a serem assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 
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5. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela CONTRATANTE, atendendo de imediato às reclamações; 
6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto 
de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução contratual devendo orientar seus empregados nesse sentido; 
7. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento 
do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as 
despesas com: materiais, alimentação e transporte da sua equipe de apoio, locação 
e/ou aquisição de equipamentos, mão de obra, fretes, impostos, taxas, tarifas, 
encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução 
dos serviços pela contratada; 
8. Plena responsabilidade pela fiscalização/acompanhamento na prestação dos serviços 
subcontratados; 
9. Fornecer toda a logística necessária à execução dos serviços, em consonância com a 
lista fornecida pela EJE/AL, no máximo, uma (01) hora antes do início de cada evento; 
10. Comparecer às reuniões preestabelecidas pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL; 
11. Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar 
a perfeita execução dos serviços, deverá a CONTRATADA comunicá-los, por escrito, 
ao gestor do contrato designado pelo TRE/AL, em, no mínimo, 72 h (setenta e 
duas horas) dias antes da realização do evento, viabilizando sua interferência e 
correção na situação apresentada; 
12. A CONTRATADA deverá fornecer número de telefone para a localização 
do responsável pela realização do serviço, reservando ao CONTRATANTE o direito 
de acionar a CONTRATADA sempre que necessário; 
13. Deverão ser rigorosamente observados os prazos de execução dos 
serviços previamente estabelecidos; 
14. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou parte, 
os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da sua execução; 
15. Responsabilizar-se por todo ônus referente aos serviços contratados, bem 
como tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e demais exigências 
legais para o pleno exercício de suas atividades, visto que seus funcionários não 
terão vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
16. Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação 
e qualificação exigidas para a contratação; 
17. Manter os atores em ação devidamente identificados por crachá; 
18. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários 
e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados, no 
desempenho de seus serviços ou em conexão com eles, não existindo entre o Tribunal e 
àqueles qualquer vínculo empregatício. A inadimplência da CONTRATADA, em relação 
a esses encargos, não transfere para o Tribunal a responsabilidade por seu pagamento. 
19. Será obrigação da futura contratada exibir, previamente, uma amostra 
da encenação, cujo texto será de sua elaboração, dentro dos temas relacionados 
no Objetivo deste termo de referência. 

 9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 
Escola Judiciária Eleitoral. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE, Analista Judiciário, em 

14/01/2019, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.
À AJ-DG,

com minuta alterada de contrato, conforme solicitado por essa assessoria, quanto ao
parágrafo sexto da Cláusula Terceira.

Deixo de fazer a alteração na cláusula vinte e um, conforme cobinado verbalmente com
Vossa Senhoria.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 08/07/2019, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564049 e o código CRC 08B619A7.

0011565-73.2018.6.02.8502 0564049v1
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CONTRATO Nº XX/2019 

Processo SEI nº 0011565-73.2018.6.02.8502 
 

MINUTA 
 

Contrato de prestação de serviços que 
celebram entre si a União, através do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e a empresa IT F. 
DE SENA PRODUÇÕES. 

 
 Pelo presente instrumento de contrato, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS – TRE/AL, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- 
Farol, CEP: 657051-090, inscrito no CNPJ sob n° 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, 
portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa IT F. DE SENA 
PRODUÇÕES, com sede na rua Tibúrcio Nemésio, nº 74, Centro Viçosa/AL, CEP 57700-
000, inscrita no CNPJ sob o n° 21.964.258/0001-88, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por Izabelly Thays Fonseca de Sena, portadora 
da Carteira de Identidade nº 20030060088-49 SSP/AL, inscrita no CPF sob o nº 
073.428.804-26, residente no Edifício Vanessa, nº 918, apartamento 201, Mangabeira, 
Maceió/AL, CEP 57037-590, resolvem estipular o presente contrato de prestação de 
serviços, com fundamento no art. 24, II, da Lei nº  8.666/93, mediante as cláusulas e 
condições que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 A presente contratação será regida pelas cláusulas previstas neste 
instrumento, pelas normas da Lei Nacional n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se ao ajuste, ainda, os preceitos de direito público e, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. Aplica-se, ainda, a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 
15.787, de 15/02/2017. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
  Este contrato tem por objeto a apresentação de peças teatrais, por grupo 
de teatro, para realizar ações em escolas da capital, públicas e/ou privadas, em locais 
de grande volume de pessoas como shoppings, mercados, comércio, entre outros 
localizados nesta Capital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES 
 
 A CONTRATADA deverá realizar seis apresentações conforme a 
determinação do CONTRATANTE nos locais e horários agendados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As apresentações deverão contar com uma equipe de um 
coordenador e, pelo menos, três atores, sendo um músico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O grupo deverá ter, no mínimo, 02 looks para composição das 
peças teatrais, todas relacionadas aos temas escolhidos pela Escola Judiciária Eleitoral. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - As apresentações poderão acontecer em escolas da capital, 
públicas e/ou privadas, em locais de grande volume de pessoas como shoppings, 
mercados, comércio, entre outros. As apresentações serão de forma presencial e uma 
vez por local, com a duração de, no mínimo, 20 minutos, e, no máximo, 30 
minutos, cada apresentação. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A empresa contratada deverá levar em suas apresentações, no 
mínimo, sistema de som (aparelho de reprodução de som, caixas de som e microfone) 
com um aparelho de reprodução de som, uma caixa de som e dois microfones, 
com todos os cabos necessários e extensão, um megafone e distância de uso mínimo 
de 600 metros. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Os atores deverão ter experiência em arte comprovada na 
modalidade por meio de certificado ou declaração de instituição idônea, possuindo 
experiência em pelo menos 02 eventos, também comprovados por meio de certificados 
ou declaração. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As apresentações serão realizadas durante o ano de 2019, entre 
os meses de julho e dezembro, e serão solicitadas com antecedência mínima de 15 dias 
da data estipulada para cada apresentação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
 O valor total estimado do contrato é de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), sendo 
que o valor unitário da apresentação teatral  é de R$ 2.333,33 (dois mil, trezentos e 
trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme a proposta da CONTRATADA, 
evento SEI  0521523. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução 
deste contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
 Os valores pactuados serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 São obrigações do Contratante: 
 

a) Designar um servidor responsável pela fiscalização da execução das 
atividades contratuais; 
 
b) Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA 
possa realizar os serviços conforme solicitado pela unidade responsável; 
 
c) Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material, cujo uso 
considere fora das especificações contidas neste contrato; 
 
d) Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer um dos integrantes do 
grupo que considere inadequado para as apresentações; 
 
e) Agendar reuniões com a empresa contratada para tratar de assuntos 
referentes à produção do evento; 
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f) Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais; 
 
g) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços prestados, objetos do 
presente Contrato; 
 
h) Realizar o pagamento dos serviços efetivamente prestados; 
 
i) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução 
do objeto. 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

   Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais 
normas legais pertinentes, também se incluem nas obrigações da CONTRATADA o 
seguinte: 

 
a) Entregar a nota fiscal quando da realização do serviço; 
 
b) Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos que julgar necessários; 
 
c) Manter-se, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas e as condições de habilitação e qualificação 
exigidas; 
 
d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 
 
e) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATANTE, atendendo de imediato às reclamações; 
 
f) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de  
interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão 
da execução contratual devendo orientar seus empregados nesse sentido; 
 
g) Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento 
do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as 
despesas com: materiais, alimentação e transporte da sua equipe de apoio, 
locação e/ou aquisição de equipamentos, mão de obra, fretes, impostos, taxas, 
tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita 
execução dos serviços pela contratada 
 
h) Assumir plena responsabilidade pela fiscalização/acompanhamento na 
prestação dos serviços subcontratados; 
 
i) Fornecer toda a logística necessária à execução dos serviços, em consonância 
com a lista fornecida pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, no máximo, uma 
(01) hora antes do início de cada evento; 
 
j) Comparecer às reuniões preestabelecidas pel Escola Judiciária Eleitoral do 
TRE/AL; 
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k) Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a 
perfeita execução dos serviços, deverá a CONTRATADA comunicá-los, por escrito, 
ao gestor do contrato designado pelo TRE/AL, em, no mínimo, 72 h (setenta e duas 
horas) dias antes da realização do evento, viabilizando sua interferência e 
correção na situação apresentada; 
 
l) Fornecer número de telefone para a localização do responsável pela realização 
do serviço, reservando ao CONTRATANTE o direito de acionar a CONTRATADA 
sempre que necessário; 
 
m) Observar rigorosamente  os prazos de execução dos serviços previamente 
estabelecidos; 
 
n) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou 
parte, os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da sua execução; 
 
o) Responsabilizar-se por todo ônus referente aos serviços contratados, bem como 
tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e demais exigências legais 
para o pleno exercício de suas atividades, visto que seus funcionários não terão 
vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
 
p) Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação; 
 
q) Manter os atores em ação devidamente identificados por crachá; 
 
r) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e 
aqueles decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados, no 
desempenho de seus serviços ou em conexão com eles, não existindo entre o 
Tribunal e àqueles qualquer vínculo empregatício. A inadimplência da 
CONTRATADA, em relação a esses encargos, não transfere para o Tribunal a 
responsabilidade por seu pagamento. 
 
s) Exibir, previamente, uma amostra da encenação, cujo texto será de sua 
elaboração, dentro dos temas relacionados no Objetivo do termo de referência, 
Anexo I deste contrato. 
 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 

Deverá a Contratada observar, também, o seguinte: 
 

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Contratante durante a vigência do contrato;  
 
b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do contratante;  
 
c) É vedada, ainda, a partir da assinatura deste instrumento, a contratação de 
novos empregados ou prestadores de serviços que possuam cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro 
grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício 
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de 
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direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação (Resolução CNJ nº 
229, de 22 de junho de 2016). 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
  Caberá à contratada executar diretamente os serviços contratados, assumindo 
total responsabilidade, não podendo transferi-la sem autorização da contratada. 
 
CLÁUSULA DEZ – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
  Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 
de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer 
forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços através de seu(s) servidor(es) nomeado(s). 
 
CLÁUSULA ONZE - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
  A atestação da fatura da execução dos serviços objeto deste contrato caberá ao 
Gestor do Contrato designado para esse fim. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA DESPESA 
 
  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários a serem aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 
2016, consignados no PTRES no 107671 (Pleitos Eleitorais), Elemento de Despesa n° 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
CLÁUSULA TREZE – DO PAGAMENTO 
 
 O pagamento será efetuado por meio de nota de empenho, no prazo de 
até 10 (dias) dias, contados da data de apresentação das notas fiscais / faturas, 
devidamente atestadas pelo gestor do contrato. O Atesto ocorrerá em até 05 (cinco) 
dias a partir do recebimento pela gestão ou fiscalização da contratação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Nota Fiscal do serviço deverá informar quantos e quais os 
dias da realização das apresentações. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na oportunidade do pagamento será realizada a retenção do 
Imposto Sobre Serviços (ISS), caso haja previsão legal. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
de serviços o documento que comprove a opção, para que não incidam retenções 
indevidas. 
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PARÁGRAFO SEXTO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a 
taxa de atualização financeira devida pelo contratante, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá 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 da taxa anual = 6/%.  
 
CLÁUSULA QUATORZE – DA VIGÊNCIA 
 

O prazo de vigência deste contrato será contado a partir da data de sua 
assinatura até o dia 31 de dezembro do ano corrente. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 

No interesse da Administração do contratante, o valor inicial dos serviços objeto 
deste contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento), conforme o disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes contratantes. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 

O presente contrato poderá ser alterado, nos termos previstos no art. 65 da Lei 
nº 8.666/93, desde que haja interesse do contratante, com a apresentação das devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 
 

a) unilateralmente pelo contratante: 
 

a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; e  
 
a.2)quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no art. 
65 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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 Pela inexecução total ou parcial a contratada 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 PRIMEIRO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada com 
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A CONTRATADA, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com 
rescisão contratual, no caso de não comparecimento a local previamente marcado 
para apresentação teatral ou atraso superior a 1 hora ou ainda, se tendo 
comparecido ao local previamente marcado, se negar a realizar a apresentação ou 
a finalize de forma antecipada; 

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com 
rescisão contratual, caso a Contratada não regularize a documentação entregue 
anexa à nota fiscal no prazo concedido pelo Contratante. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Poderão ainda ser aplicadas as seguintes penalidades: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e Expedição de 
declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

 
PARÁGRAFO QUARTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a 
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência 
de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  A contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a 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 SÉTIMO -   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma 
do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -   Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
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consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO NONO -   O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à contratada. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha 
que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.  
 
PARÁGRAFO TREZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos 
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, 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 CATORZE -   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 DEZOITO - DA RESCISÃO 
 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-se a 
Contratada; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração do Contratante; 
 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DEZENOVE - DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE À DECISÃO AUTORIZANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos à Decisão nº xx, evento SEI 
xxx que autorizou a dispensa de licitação, bem como à proposta comercial da 
Contratada, evento SEI 0521519, inserta no Processo SEI n° 0011565-
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73.2018.6.02.8000, que passa a fazer parte integrante do referido contrato, 
independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA VINTE – DO ANEXO 
 
 Faz parte integrante deste contrato, na forma de ANEXO I, o Termo de 
Referência. 
 
 
CLÁUSULA VINTE  E UM - 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 VINTE E DOIS – DO FORO 

  
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Justiça Federal 
em Maceió, Seção Judiciária de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de 
lidas, são assinadas pelos representantes das partes contratante e contratada. 
 

Maceió/AL, em XX de XXXX de 2019. 
 
Pelo TRE/AL  

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 
 
 
Pela Empresa               

Izabelly Thays Fonseca de Sena 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 
Contratação de grupo de teatro para realizar ações em escolas da capital, públicas e/ou 
privadas, em locais de grande volume de pessoas como shoppings, mercados, 
comércio, entre outros localizados nesta Capital. 

 2. JUSTIFICATIVA 

 
A EJE/AL planta as sementes para a construção do futuro do jovem eleitor, promovendo 
a educação política e estimulando o exercício da cidadania e o voto consciente. O 
objetivo é levar o grupo de teatro para apresentações em escolas da rede privada 
e pública, representando a informação de uma maneira mais leve, lúdica e 
interativa, abordando os temas propostos de um modo tal que todos aprendam se 
divertindo, com bom humor e satisfação, pois a nossa intenção é levar o teatro para 
além do simples entretenimento, abordando temas relacionados a: “a compra e venda 
do voto”, “combate à corrupção”, “democracia” e “cidadania”. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS 

 
1 – Da Estrutura Humana: 
1.1. As apresentações deverão contar com uma equipe de: 1 coordenador e, 
pelo menos, 3 (três) atores, sendo 1 (um) músico; 
1.2. Os atores deverão ter experiência em arte comprovada na modalidade por meio de 
certificado ou declaração de instituição idônea, possuindo experiência em pelo menos 
02 eventos, também comprovados por meio de certificados ou declaração. 
2 – Do Figurino: O grupo deverá ter, no mínimo, 02 looks para composição das peças 
teatrais, todas relacionadas aos temas escolhidos pela Escola Judiciária Eleitoral. 
3 – Especificações dos eventos, locais de Apresentação e periodicidade: 6 (seis) 
apresentações que poderão acontecer em escolas da capital, públicas e/ou privadas, 
em locais de grande volume de pessoas como shoppings, mercados, comércio, entre 
outros. As apresentações serão de forma presencial e uma vez por local, com a duração 
de, no mínimo, 20 minutos, e, no máximo, 30 minutos, cada apresentação. 
4 – Da Qualificação Técnica: a empresa (grupo) de teatro deverá apresentar atestado 
de capacidade técnica emitido por entidade da administração Federal, Estadual ou 
Municipal, direta ou indireta, ou empresa privada, que comprove ter sido prestado 
serviço compatível com o objeto deste termo de referência; 
5 – Da Especificação do Material: a empresa contratada deverá levar em suas 
apresentações, no mínimo, o seguinte material: 
5.1. Sistema de som (aparelho de reprodução de som, caixas de som e microfone): 
5.1.1 01 (um) aparelho de reprodução de som, 01 (uma) caixa de som e 02 (dois) 
microfones, com todos os cabos necessários e extensão; 
5.2. 01 (um) megafone; 
5.2.1 Distância de uso mínimo de 600 metros. 
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4. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 
As apresentações serão realizadas durante o ano de 2019, entre os meses de março e 
dezembro, e serão solicitadas com antecedência mínima de 15 dias da data estipulada 
para cada apresentação. 

 
5. DO LOCAL DE EXECUÇÃO 

 
As apresentações deverão ser realizadas nos locais previamente determinados 
pela Escola Judiciária Eleitoral, dentro da Capital, salvo se, por necessidade 
extraordinária, for necessário alterar algum local de apresentação, desde que dentro 
dos limites do município. 

 6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recurso próprio 
desta Escola Judiciária Eleitoral. 

 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
1. Designar um servidor responsável pela fiscalização da execução das 
atividades contratuais; 
2. Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa realizar 
os serviços conforme solicitado pela unidade responsável; 
3. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material, cujo uso considere fora 
das especificações contidas neste termo; 
4. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer um dos integrantes do grupo que 
considere inadequado para as apresentações; 
5. Agendar reuniões com a empresa contratada para tratar de assuntos referentes 
à produção do evento; 
6. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais; 
7. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços prestados, objetos do 
presente Termo; 
8. Realizar o pagamento dos serviços efetivamente prestados; 
9. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto. 

 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
1. Entregar a nota fiscal quando da realização do serviço; 
2. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos que julgar necessários; 
3. Manter-se, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com 
as obrigações a serem assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 
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5. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela CONTRATANTE, atendendo de imediato às reclamações; 
6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto 
de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução contratual devendo orientar seus empregados nesse sentido; 
7. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento 
do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as 
despesas com: materiais, alimentação e transporte da sua equipe de apoio, locação 
e/ou aquisição de equipamentos, mão de obra, fretes, impostos, taxas, tarifas, 
encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução 
dos serviços pela contratada; 
8. Plena responsabilidade pela fiscalização/acompanhamento na prestação dos serviços 
subcontratados; 
9. Fornecer toda a logística necessária à execução dos serviços, em consonância com a 
lista fornecida pela EJE/AL, no máximo, uma (01) hora antes do início de cada evento; 
10. Comparecer às reuniões preestabelecidas pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL; 
11. Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar 
a perfeita execução dos serviços, deverá a CONTRATADA comunicá-los, por escrito, 
ao gestor do contrato designado pelo TRE/AL, em, no mínimo, 72 h (setenta e 
duas horas) dias antes da realização do evento, viabilizando sua interferência e 
correção na situação apresentada; 
12. A CONTRATADA deverá fornecer número de telefone para a localização 
do responsável pela realização do serviço, reservando ao CONTRATANTE o direito 
de acionar a CONTRATADA sempre que necessário; 
13. Deverão ser rigorosamente observados os prazos de execução dos 
serviços previamente estabelecidos; 
14. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou parte, 
os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da sua execução; 
15. Responsabilizar-se por todo ônus referente aos serviços contratados, bem 
como tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e demais exigências 
legais para o pleno exercício de suas atividades, visto que seus funcionários não 
terão vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
16. Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação 
e qualificação exigidas para a contratação; 
17. Manter os atores em ação devidamente identificados por crachá; 
18. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários 
e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados, no 
desempenho de seus serviços ou em conexão com eles, não existindo entre o Tribunal e 
àqueles qualquer vínculo empregatício. A inadimplência da CONTRATADA, em relação 
a esses encargos, não transfere para o Tribunal a responsabilidade por seu pagamento. 
19. Será obrigação da futura contratada exibir, previamente, uma amostra 
da encenação, cujo texto será de sua elaboração, dentro dos temas relacionados 
no Objetivo deste termo de referência. 

 9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 
Escola Judiciária Eleitoral. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE, Analista Judiciário, em 

14/01/2019, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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PROCESSO : 0011565-73.2018.6.02.8502
INTERESSADO : EJE
ASSUNTO : GRUPO TEATRAL. CONTRATAÇÃO.

 

Parecer nº 1321 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Diretor-Geral, 
 
 
Efetuadas as providências recomendadas ao final

do Parecer nº 1.310 (0563578), e em complementação ao
referido parecer, esta Assessoria Jurídica opina pela
possibilidade de contratação da empresa  IT F. DE SENA
PRODUÇÕES,   inscrita no CNPJ sob o n° 21.964.258/0001-
88,   para apresentar seis peças teatrais  relacionadas aos
temas escolhidos pela Escola Judiciária Eleitoral, em escolas
da capital, públicas e/ou privadas, em locais de grande volume
de pessoas como shoppings, mercados, comércio, entre
outros localizados nesta Capital,   pelo valor de R$ 14.000,00
(catorze mil reais), sendo que o valor unitário da
apresentação teatral é de R$ 2.333,33 (dois mil, trezentos e
trinta e três reais e trinta e três centavos), com fundamento
no Artigo 24, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93. 

Registre-se que  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,
valor atualizado pelo Decreto 9.412/2018, de forma a prevenir
e evitar o fracionamento de despesa.  

Outrossim, em face de sua regularidade jurídica, e
nos termos do parágrafo único do artigo 38, da Lei nº
8.666/93, esta  Assessoria Jurídica aprova a minuta contratual
acostada no evento  0564081.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/07/2019, 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
0564084 e o código CRC 3A3A6B8C.

0011565-73.2018.6.02.8502 0564084v5
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de julho de 2019.

Senhor Presidente,

 

Tendo em vista o que consta nos autos, bem como o Parecer n.º 1321 ( 0564084), da
Assessoria Jurídica desta Direção-Geral, aprovando a minuta do Contrato nº 0564081,
faço estes autos conclusos a Vossa Excelência, sugerindo, salvo melhor juízo, seja
autorizado o ajuste nas condições propostas.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/07/2019, às 19:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564293 e o código CRC 2ED03675.
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PROCESSO : 0011565-73.2018.6.02.8502
INTERESSADO : Escola Judicária Eleitoral - EJE/AL

ASSUNTO : Minuta contratual. Contratação. Grupo de teatro. Ações da Escola Judiciária Eleitoral - EJE/AL.

 

Decisão nº 2048 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Analiso, nesta oportunidade, minuta de contratação dos

serviços de grupo teatral para que, integrando as ações da Escola
Judiciária Eleitoral a serem realizadas em escolas da rede pública e
privada, promova a educação política e estimule a cidadania e a
noção do voto consciente na formação do futuro jovem eleitor.

 
Nos autos, objeto de necessária e regular instrução,

constato a existência de manifestações da Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral (0563578 e 0564084) que, orientando a formulação
da minuta contratual, salientam, por fim, a legalidade da
contratação.

 
Com isso, APROVO os termos da minuta final (0564081)

e, com isso, AUTORIZO a contratação, por dispensa de licitação
mediante a incidência, ao caso vertente, do que regula o artigo 24,
inciso II, da Lei nº 8.666/93, da empresa IT F. DE SENA
PRODUÇÕES, CNPJ nº 21.964.258/0001-88, para que preste os
serviços de apresentação de 6 (seis) peças teatrais, relacionadas aos
temas escolhidos pela Escola Judiciária Eleitoral, em escolas da
capital, públicas e/ou privadas, e em locais de grande volume de
pessoas como shoppings, mercados, comércio, entre outros
localizados, sempre nesta Capital, conforme o ínsito na Cláusula
Segunda da referida minuta, pelo valor total de R$ 14.000,00
(catorze mil reais), sendo que o valor unitário da apresentação teatral
está estipulada no valor de R$ 2.333,33 (dois mil, trezentos e trinta e
três reais e trinta e três centavos).

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para que, por

suas unidades de competência, providencie à normal evolução do
feito.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 10/07/2019, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565022 e o código CRC 602CA69E.
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DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.
Sigam os autos à COFIN, para emissão da

competente nota de empenho.
Em paralelo, à SLC, para consolidar a minuta do

contrato e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/07/2019, às 19:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568557 e o código CRC D7A08B8C.

0011565-73.2018.6.02.8502 0568557v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0568557).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/07/2019, 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
0568562 e o código CRC 4EC81645.
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DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.
À Seção de Licitações e Contratos.
 
Senhora Chefe,
 
De ordem, em face da determinação para expedição

de nota de empenho, em se tratando de contratação que
estipula a formalização por termo de contrato, solicito a Vossa
Senhoria, considerando a prestação de serviços veiculada no
presente procedimento, informar qual será o registro
numérico do futuro contrato.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 18/07/2019, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568701 e o código CRC 0404347D.
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DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.
À SGO,
Atendendo solicitação através do evento nº

0568701, informo que o contrato de prestação de serviços
para apresentação de peças teatrais, firmado com a
empresa  a IT F. DE SENA PRODUÇÕES, CNPJ
nº 21.964.258/0001-88, recebeu o nº 22/2019.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 18/07/2019, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568893 e o código CRC BC077975.
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DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.
À Escola Judiciária Eleitoral.
 
Senhora Secretária,
 
De ordem, restrito aos termos consignados na

presente instrução, considerando o prescrito no Termo de
Referência que estabelece as linhas gerais da contratação
pretendida, em face do consignado no item 4, do documento
de evento SEI 0487629, ora em ausência de sintonia temporal,
preliminarmente à expedição do empenho de despesas
correspondente à prestação, consulto essa unidade, na
qualidade de demandante, se encontra respaldo no interesse
público a realização de 06 (seis) apresentações, considerando
os elementos sopesados por essa unidade na formatação da
prestação dos serviços.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 18/07/2019, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568955 e o código CRC 6292ECEB.
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Despacho SGO 0568955         SEI 0011565-73.2018.6.02.8502 / pg. 243



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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.

À SGO.

 

Tendo em vista o despacho da SGO (0568955), comunico que as 6 (seis)
apresentações solicitadas por esta Escola Judiciária serão executadas até o dia 19 de
dezembro de 2019, destacando-se que as referidas apresentaçãoes poderão ser
cumpridas num prazo bem menor, a depender da programação desta Unidade.

 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 18/07/2019, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569024 e o código CRC 72C5B148.
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CONTRATO Nº 22/2019
Processo SEI nº 0011565-73.2018.6.02.8502

Contrato  de  prestação  de  serviços  que
celebram entre si a União, através do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e a empresa IT F.
DE SENA PRODUÇÕES.

Pelo presente instrumento de contrato,  o  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS – TRE/AL, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377-
Farol,  CEP:  657051-090,  inscrito  no  CNPJ  sob  n°  06.015.041/0001-38,  doravante
denominado  CONTRATANTE, neste  ato  representado  por  seu  Vice  – Presidente  no
Exercício  da  Presidência, Desembargador  Otávio  Leão Praxedes, brasileiro,  casado,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o
nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a  empresa IT F. DE SENA
PRODUÇÕES, com sede na rua Tibúrcio Nemésio, nº 74, Centro Viçosa/AL, CEP 57700-
000,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  21.964.258/0001-88,  daqui  por  diante  denominada
CONTRATADA,  neste ato representada por Izabelly Thays Fonseca de Sena,  portadora
da  Carteira  de  Identidade  nº  20030060088-49  SSP/AL,  inscrita  no  CPF  sob  o  nº
073.428.804-26, residente  na  Avenida  João  Davino,  nº  918,  Edifício  Vanessa,
apartamento  201,  Mangabeira,  Maceió/AL,  CEP  57037-590,  telefones:  (82)3327-
1749/99626-3201,  e-mail:  izabelly.sena2015@outlook.com,  resolvem  estipular  o
presente contrato de prestação de serviços, com fundamento no art. 24, II, da Lei nº
8.666/93, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A  presente  contratação  será  regida  pelas  cláusulas  previstas  neste
instrumento, pelas normas da Lei Nacional n° 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se ao ajuste,  ainda,  os preceitos  de direito público e,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.  Aplica-se,  ainda,  a  Resolução  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  nº
15.787, de 15/02/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a apresentação de peças teatrais, por grupo
de teatro, para realizar ações em escolas da capital, públicas e/ou privadas, em locais
de  grande  volume  de  pessoas  como  shoppings,  mercados,  comércio,  entre  outros
localizados nesta Capital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES

A  CONTRATADA  deverá  realizar  seis  apresentações  conforme  a
determinação do CONTRATANTE nos locais e horários agendados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  As  apresentações  deverão  contar  com uma equipe  de  um
coordenador e, pelo menos, três atores, sendo um músico.

 Contrato nº 22/2019
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PARÁGRAFO SEGUNDO – O grupo deverá ter, no mínimo, 02 looks para composição das
peças teatrais, todas relacionadas aos temas escolhidos pela Escola Judiciária Eleitoral.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As apresentações poderão acontecer em escolas da capital,
públicas  e/ou  privadas,  em  locais  de  grande  volume  de  pessoas  como  shoppings,
mercados, comércio, entre outros. As apresentações serão de forma presencial e uma
vez por local, com a duração de, no mínimo, 20 minutos, e, no máximo, 30 minutos,
cada apresentação.

PARÁGRAFO QUARTO – A empresa contratada deverá levar em suas apresentações, no
mínimo, sistema de som (aparelho de reprodução de som, caixas de som e microfone)
com um aparelho de reprodução de som, uma caixa de som e dois microfones, com
todos os cabos necessários e extensão, um megafone e distância de uso mínimo de 600
metros.

PARÁGRAFO  QUINTO -  Os  atores  deverão  ter  experiência  em arte  comprovada  na
modalidade por  meio  de  certificado  ou  declaração  de  instituição  idônea,  possuindo
experiência em pelo menos 02 eventos, também comprovados por meio de certificados
ou declaração.

PARÁGRAFO SEXTO - As apresentações serão realizadas durante o ano de 2019, entre
os meses de julho e dezembro, e serão solicitadas com antecedência mínima de 15 dias
da data estipulada para cada apresentação.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO

O valor total estimado do contrato é de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), sendo
que o valor unitário da apresentação teatral é de R$ 2.333,33 (dois mil, trezentos e
trinta e três  reais  e  trinta  e  três  centavos),  conforme a proposta  da CONTRATADA,
evento SEI  0521523.

PARÁGRAFO ÚNICO -  Os preços incluem todas as  despesas necessárias  à  execução
deste contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Os valores pactuados serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do Contratante:

a)  Designar  um  servidor  responsável  pela  fiscalização  da  execução  das
atividades contratuais;

b)  Oferecer  todas  as  informações  necessárias  para  que  a  CONTRATADA
possa realizar os serviços conforme solicitado pela unidade responsável;

c)  Solicitar  à  CONTRATADA a substituição de  qualquer  material,  cujo  uso
considere fora das especificações contidas neste contrato;
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d) Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer um dos integrantes do
grupo que considere inadequado para as apresentações;

e)  Agendar  reuniões  com a  empresa  contratada  para  tratar  de  assuntos
referentes à produção do evento;

f) Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais;

g) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços prestados, objetos do
presente Contrato;

h) Realizar o pagamento dos serviços efetivamente prestados;

i) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução 
do objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais
normas legais pertinentes, também se incluem nas obrigações da CONTRATADA o
seguinte:

a) Entregar a nota fiscal quando da realização do serviço;

b)  Comunicar  à  CONTRATANTE  qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e
prestar os esclarecimentos que julgar necessários;

c)  Manter-se,  durante toda a  execução contratual,  em compatibilidade com as
obrigações  a  serem  assumidas  e  as  condições  de  habilitação  e  qualificação
exigidas;

d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE;

e)  Prestar  informações  e  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pela
CONTRATANTE, atendendo de imediato às reclamações;

f) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de
interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
da execução contratual devendo orientar seus empregados nesse sentido;

g) Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento
do  objeto  contratado,  devendo  estar  incluídas  no  preço  proposto  todas  as
despesas  com:  materiais,  alimentação  e  transporte  da  sua  equipe  de  apoio,
locação e/ou aquisição de equipamentos, mão de obra, fretes, impostos, taxas,
tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita
execução dos serviços pela contratada
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h)  Assumir  plena  responsabilidade  pela  fiscalização/acompanhamento  na
prestação dos serviços subcontratados;

i) Fornecer toda a logística necessária à execução dos serviços, em consonância
com a lista fornecida pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, no máximo, uma
(01) hora antes do início de cada evento;

j)  Comparecer  às  reuniões  preestabelecidas  pel  Escola  Judiciária  Eleitoral  do
TRE/AL;

k) Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a
perfeita execução dos serviços, deverá a CONTRATADA comunicá-los, por escrito,
ao gestor do contrato designado pelo TRE/AL, em, no mínimo, 72 h (setenta e duas
horas)  dias  antes  da  realização  do  evento,  viabilizando  sua  interferência  e
correção na situação apresentada;

l) Fornecer número de telefone para a localização do responsável pela realização
do serviço,  reservando ao  CONTRATANTE o  direito  de  acionar  a  CONTRATADA
sempre que necessário;

m)  Observar  rigorosamente  os  prazos  de  execução  dos  serviços  previamente
estabelecidos;

n) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou
parte, os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da sua execução;

o) Responsabilizar-se por todo ônus referente aos serviços contratados, bem como
tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e demais exigências legais
para o pleno exercício de suas atividades, visto que seus funcionários não terão
vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

p) Manter durante toda a execução do contrato,  as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação;

q) Manter os atores em ação devidamente identificados por crachá;

r) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e
aqueles  decorrentes  de  acidentes  de  trabalho  de  seus  empregados,  no
desempenho de seus serviços ou em conexão com eles,  não existindo entre o
Tribunal  e  àqueles  qualquer  vínculo  empregatício.  A  inadimplência  da
CONTRATADA,  em relação  a  esses  encargos,  não  transfere  para  o  Tribunal  a
responsabilidade por seu pagamento.

s)  Exibir,  previamente,  uma  amostra  da  encenação,  cujo  texto  será  de  sua
elaboração, dentro dos temas relacionados no Objetivo do termo de referência,
Anexo I deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
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Deverá a Contratada observar, também, o seguinte:

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de
Pessoal do Contratante durante a vigência do contrato; 

b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste
contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do contratante; 

c) É vedada, ainda, a partir da assinatura deste instrumento,  a contratação de
novos  empregados  ou  prestadores  de  serviços  que  possuam  cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro
grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício
de funções administrativas,  assim como de servidores ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação (Resolução CNJ nº
229, de 22 de junho de 2016).

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 Caberá à contratada executar diretamente os serviços contratados, assumindo
total responsabilidade, não podendo transferi-la sem autorização da contratada.

CLÁUSULA DEZ – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução
de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer
forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalização sobre os serviços através de seu(s) servidor(es) nomeado(s).

CLÁUSULA ONZE - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 A atestação da fatura da execução dos serviços objeto deste contrato caberá ao
Gestor do Contrato designado para esse fim.

CLÁUSULA DOZE – DA DESPESA

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários  aprovados  para  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  em  2019,
consignados no PTRES no 084621, Elemento de Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica).

CLÁUSULA TREZE – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por meio de nota de empenho, no prazo de
até  10  (dias)  dias,  contados  da  data  de  apresentação  das  notas  fiscais  /  faturas,
devidamente atestadas pelo gestor do contrato. O Atesto ocorrerá em até 05 (cinco)
dias a partir do recebimento pela gestão ou fiscalização da contratação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  A Nota Fiscal do serviço deverá informar quantos e quais os
dias da realização das apresentações.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes
a penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE, por ocasião do pagamento, fará as retenções
e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

PARÁGRAFO QUINTO - Na oportunidade do pagamento será realizada a retenção do
Imposto Sobre Serviços (ISS), caso haja previsão legal.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a empresa for optante do SIMPLES,  deverá anexar à nota
fiscal de serviços o documento que comprove a opção, para que não incidam retenções
indevidas.

PARÁGRAFO SEXTO –  Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a
contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a
taxa de atualização financeira devida pelo contratante, entre a data acima referida e a
correspondente  ao  efetivo  adimplemento  da  parcela,  terá  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 da taxa anual = 6/%. 

CLÁUSULA QUATORZE – DA VIGÊNCIA

O  prazo  de  vigência  deste  contrato  será  contado  a  partir  da  data  de  sua
assinatura até o dia 31 de dezembro do ano corrente.

CLÁUSULA QUINZE – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS

No interesse da Administração do contratante, o valor inicial dos serviços objeto
deste contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme o disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições
licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias.

PARÁGRAFO  SEGUNDO - Nenhum acréscimo  ou  supressão  poderá  exceder  o  limite
estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre
as partes contratantes.
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CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, nos termos previstos no art. 65 da Lei
nº 8.666/93, desde que haja interesse do contratante, com a apresentação das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

a) unilateralmente pelo contratante:

a.1)  quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos; e 

a.2)quando  necessária  a  modificação  do  valor  contratual  em  decorrência  de
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no art.
65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial a  contratada 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 PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada com
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem
efetuados.

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

a)  Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com
rescisão contratual, no caso de não comparecimento a local previamente marcado
para  apresentação  teatral  ou  atraso  superior  a  1  hora  ou  ainda,  se  tendo
comparecido ao local previamente marcado, se negar a realizar a apresentação ou
a finalize de forma antecipada;

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com
rescisão contratual, caso a Contratada não regularize a documentação entregue
anexa à nota fiscal no prazo concedido pelo Contratante.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Poderão  ainda  ser  aplicadas  as  seguintes  penalidades:
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração  Pública,  por  prazo  não  superior  a  02  (dois)  anos;  e  Expedição  de
declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente.
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PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

PARÁGRAFO SEXTO - A  contratada, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a 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 SÉTIMO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

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

PARÁGRAFO NONO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à contratada.

PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça
no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

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

PARÁGRAFO TREZE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, 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 CATORZE -  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 DEZOITO - DA RESCISÃO

A  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  enseja  a  sua  rescisão,  conforme
disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser:

a) determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da  Administração,  nos  casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-se a
Contratada;

b) amigável,  por  acordo entre  as  partes,  desde que haja  conveniência  para a
Administração do Contratante;

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DEZENOVE - DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE À DECISÃO AUTORIZANDO A
DISPENSA DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos à Decisão nº 2048, evento SEI
0565022 que autorizou a dispensa de licitação,  bem como à proposta comercial  da
Contratada,  evento  SEI  0521519,  inserta  no  Processo  SEI  n°  0011565-
73.2018.6.02.8000,  que  passa  a  fazer  parte  integrante  do  referido  contrato,
independente de transcrição.

CLÁUSULA VINTE – DO ANEXO

Faz  parte  integrante  deste  contrato,  na  forma  de  ANEXO  I,  o  Termo  de
Referência.

CLÁUSULA VINTE  E UM - 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 VINTE E DOIS – DO FORO
 

As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Justiça Federal
em Maceió,  Seção Judiciária de Alagoas,  com exclusão de qualquer outro,  por mais
privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em
02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de
lidas, são assinadas pelos representantes das partes contratante e contratada.

Maceió/AL, em 18 de julho de 2019.

Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes
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Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Pela Empresa              
Izabelly Thays Fonseca de Sena
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de grupo de teatro para realizar ações em escolas da capital, públicas e/ou
privadas, em locais de grande volume de pessoas como shoppings, mercados, comér-
cio, entre outros localizados nesta Capital.

2. JUSTIFICATIVA

A EJE/AL planta as sementes para a construção do futuro do jovem eleitor,promovendo
a educação política e estimulando o exercício da cidadania e o voto consciente. O obje-
tivo é levar o grupo de teatro para apresentações em escolas da rede privada e pública,
representando a informação de uma maneira mais leve, lúdica e interativa, abordando
os temas propostos de um modo tal que todos aprendam se divertindo, com bom hu-
mor e satisfação, pois a nossa intenção é levar o teatro para além do simples entreteni-
mento, abordando temas relacionados a: “a compra e venda do voto”, “combate à cor-
rupção”, “democracia” e “cidadania”.

3. ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS

1 – Da Estrutura Humana:
1.1. As apresentações deverão contar com uma equipe de: 1 coordenador e, pelo me-
nos, 3 (três) atores, sendo 1 (um) músico;
1.2. Os atores deverão ter experiência em arte comprovada na modalidade por meio de
certificado ou declaração de instituição idônea, possuindo experiência em pelo menos
02 eventos, também comprovados por meio de certificados ou declaração.
2 – Do Figurino: O grupo deverá ter, no mínimo, 02 looks para composição das peças te-
atrais, todas relacionadas aos temas escolhidos pela Escola Judiciária Eleitoral.
3 – Especificações dos eventos, locais de Apresentação e periodicidade: 6 (seis) apre-
sentações que poderão acontecer em escolas da capital, públicas e/ou privadas, em lo-
cais de grande volume de pessoas como shoppings, mercados, comércio, entre outros.
As apresentações serão de forma presencial e uma vez por local, com a duração de, no
mínimo, 20 minutos, e, no máximo, 30 minutos, cada apresentação.
4 – Da Qualificação Técnica: a empresa (grupo) de teatro deverá apresentar atestado
de capacidade técnica emitido por entidade da administração Federal, Estadual ou Mu-
nicipal, direta ou indireta, ou empresa privada, que comprove ter sido prestado serviço-
compatível com o objeto deste termo de referência;
5 – Da Especificação do Material: a empresa contratada deverá levar em suas apresen-
tações, no mínimo, o seguinte material:
5.1. Sistema de som (aparelho de reprodução de som, caixas de som e microfone):
5.1.1 01 (um) aparelho de reprodução de som, 01 (uma) caixa de som e 02 (dois) micro-
fones, com todos os cabos necessários e extensão;
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5.2. 01 (um) megafone;
5.2.1 Distância de uso mínimo de 600 metros.

4. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

As apresentações serão realizadas durante o ano de 2019, entre os meses de março e
dezembro, e serão solicitadas com antecedência mínima de 15 dias da data estipulada
para cada apresentação.

5. DO LOCAL DE EXECUÇÃO

As apresentações deverão ser realizadas nos locais previamente determinados pela Es-
cola Judiciária Eleitoral, dentro da Capital, salvo se, por necessidade extraordinária, for
necessário alterar algum local de apresentação, desde que dentro dos limites do muni-
cípio.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recurso próprio
desta Escola Judiciária Eleitoral.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Designar um servidor responsável pela fiscalização da execução das atividades con-
tratuais;
2. Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa realizar
os serviços conforme solicitado pela unidade responsável;
3. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material, cujo uso considere fora
das especificações contidas neste termo;
4. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer um dos integrantes do grupo que
considere inadequado para as apresentações;
5. Agendar reuniões com a empresa contratada para tratar de assuntos referentes à
produção do evento;
6. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais;
7. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços prestados, objetos do presenteTer-
mo;
8. Realizar o pagamento dos serviços efetivamente prestados;
9. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Entregar a nota fiscal quando da realização do serviço;
2. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessários;

 Contrato nº 22/2019
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3. Manter-se, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obriga-
ções a serem assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas;
4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE;
5. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRA-
TANTE, atendendo de imediato às reclamações;
6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de inte-
resse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da exe-
cução contratual devendo orientar seus empregados nesse sentido;
7. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do
objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com:
materiais, alimentação e transporte da sua equipe de apoio, locação e/ou aquisição de
equipamentos, mão de obra, fretes, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e traba-
lhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução dos serviços pela contrata-
da;
8. Plena responsabilidade pela fiscalização/acompanhamento na prestação dos serviços
subcontratados;
9. Fornecer toda a logística necessária à execução dos serviços, em consonância com a
lista fornecida pela EJE/AL, no máximo, uma (01) hora antes do início de cada evento;
10. Comparecer às reuniões preestabelecidas pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL;
11. Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfei-
ta execução dos serviços, deverá a CONTRATADA comunicá-los, por escrito, ao gestor
do contrato designado pelo TRE/AL, em, no mínimo, 72 h (setenta e duas horas) dias an-
tes da realização do evento, viabilizando sua interferência e correção na situação apre-
sentada;
12. A CONTRATADA deverá fornecer número de telefone para a localização do respon-
sável pela realização do serviço, reservando ao CONTRATANTE o direito de acionar a
CONTRATADA sempre que necessário;
13. Deverão ser rigorosamente observados os prazos de execução dos serviços previa-
mente estabelecidos;
14. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou parte,
os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da sua execução;
15.  Responsabilizar-se por todo ônus referente aos serviços contratados,  bem como
tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e demais exigências legais para
o pleno exercício de suas atividades, visto que seus funcionários não terão vínculo em-
pregatício com o CONTRATANTE;
16. Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualifi-
cação exigidas para a contratação;
17. Manter os atores em ação devidamente identificados por crachá;
18.  Responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  trabalhistas,  fiscais,  previdenciários  e
aqueles decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados, no desempenho de
seus serviços ou em conexão com eles, não existindo entre o Tribunal e àqueles qual-
quer vínculo empregatício. A inadimplência da CONTRATADA, em relação a esses encar-
gos, não transfere para o Tribunal a responsabilidade por seu pagamento.
19. Será obrigação da futura contratada exibir, previamente, uma amostra da encena-
ção, cujo texto será de sua elaboração, dentro dos temas relacionados no Objetivo des-
te termo de referência.

 Contrato nº 22/2019
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9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Escola Judiciária Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE, Analista Judiciário, em 
14/01/2019, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.

À COMAP,

Senhora Coordenadora,

Encaminho os presentes autos para realização de checklist do Contrato nº 22/2019
(0569190).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 18/07/2019, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569194 e o código CRC 041D1928.

0011565-73.2018.6.02.8502 0569194v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/07/2019, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 22/07/2019, às 18:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 23/07/2019, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569427 e o código CRC C93822EC.

0011565-73.2018.6.02.8502 0569427v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho n.º 347/2019 (SEI 0569426) e Nota de Empenho n.º
532/2019 (SEI 0569427)

Observação:

Sr. Coordenador,
 
1. Conforme constatado pelo servidor Tony Warren, a Nota de

Empenho 532/2019 foi lançada no valor correspondente ao preço do total de
apresentações projetadas quando da elaboração do Termo de Referência, em
face da declaração da unidade demandante, consignada no despacho de
evento SEI 0569024, bem como em função de orientação do titular da unidade
SGO, que entendeu satisfeito o questionamento apresentado quanto à
execução do serviço planejado, consignado no evento SEI 0568955.

 
2. Em entendimento contrário, devolver este SEI para ajuste no

valor da NE.
 
Att.
 
Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária
 
 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 22/07/2019, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569428 e o código CRC 75DD754B.
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DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2019.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2019NE000532

(0569427).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/07/2019, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570024 e o código CRC D0C50FCC.

0011565-73.2018.6.02.8502 0570024v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2019.
 
 
Retornem os autos à SLC, para juntada do termo

contratual e demais medidas de praxe.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2019, às 19:24, 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
0570783 e o código CRC DF5C6E8F.
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24/07/2019 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 21.964.258/0001-88
Razão Social:IT F DE SENA PRODUCOES
Endereço: RUA TIBURCIO NEMESIO 74 / CENTRO / VICOSA / AL / 57700-000

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:13/07/2019 a 11/08/2019 

Certificação Número: 2019071303033389594342

Informação obtida em 24/07/2019 14:12:43

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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DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2019.

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0011565-73.6.02.8502

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
       0565022

       0569190

  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

      0561746

      0561748

       0571205

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 24/07/2019, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0571206 e o código CRC DCB23460.
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: izabelly.sena2015@outlook.com
CC: "slc Mailing List" <slc@tre-al.jus.br>
Data: 24/07/2019 05:47 PM
Assunto: Assinatura do  Contrato nº 22/2019

Prezada Senhora,
 
Por condução deste instrumento, apresento os inclusos
documentos digitalizados em "pdf", tratando-se do Contrato nº
22/2019, tendo como partes interessadas o TRE/AL e a
empresa IT F. DE SENA PRODUÇÕES
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 e rubricar em cada uma delas;
 c) Devolver todas as 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.
Por obséquio, solicito que as vias do documento NÃO sejam
impressas em frente-verso.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição
para quaisquer esclarecimentos.
 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
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Anexados:

Arquivo: 22 - Serviços de grupo de teatro -  IT F.
DE SENA - SEI nº 0011565-73.2018.pdf

Tamanho:
150k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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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 05302019080200138
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019 - UASG 70002

Nº Processo: 0001248-94.2018. Objeto: A presente licitação tem por objeto a formação de
registro de preços com vistas à futura aquisição dos equipamentos de TI especificados no
Termo de Referência (Anexo I do edital).. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 02/08/2019 das
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Antônio da Rocha Viana, N.º 1389,
Bosque - Rio Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00035-
2019. Entrega das Propostas: a partir de 02/08/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/08/2019 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Técnico Judiciário

(SIASGnet - 01/08/2019) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 22/2019; Processo SEI nº 0011565-73.2018.6.02.8502; Fund. Legal: art. 24, II
da Lei nº 8.666/93 e cláusulas contratuais. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa
IT F. DE SENA PRODUÇÕES, CNPJ nº 21.964.258/0001-88; Objeto: apresentação de peças
teatrais, por grupo de teatro, para realizar ações em escolas da capital, públicas e/ou
privadas, em locais de grande volume de pessoas como shoppings, mercados, comércio,
entre outros localizados na Capital. Vigência: a partir da data da assinatura em 18/07/19
até 31/12/2019. Valor unitário/ apresentação R$ 2.333,33. Valor total: R$ 14.000,00.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretária de Administração em exercício do TRE/AL, no uso de suas
atribuições regimentais, considerando o que consta nos autos do Processo SEI nº 0008068-
05.2018.6.02.8000, vem proceder à NOTIFICAÇÃO da empresa DEBHORA MAYARA PADILHA
SIQUEIRA - ME, CNPJ nº 27.614.265/0001-36, por encontrar-se em local incerto e não
sabido, e em razão de descumprimento contratual, para que a referida empresa tome
ciência da penalidade aplicada através da Decisão nº 817/2019 - GPRES, de 18/03/2019,
que determina a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração, o
descredenciamento do SICAF pelo prazo de 3 anos e sanção pecuniária no valor de R$
2.472,00, tudo conforme os itens 19.1 e 19.4, alínea "d", do edital do Pregão Eletrônico nº
38/2018. Notifica ainda a empresa para efetuar o recolhimento do valor referente à
penalidade aplicada, constante na Guia de Recolhimento da União - GRU, que se encontra
anexa ao referido processo no TRE-AL.

ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019

Processo Administrativo SEI nº 0000726-06.2019.6.02.8000. O Desembargador OTÁVIO
LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente no Exercício da Presidência do TRE/AL, homologou, em
31/07/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 24/2019, cujo objeto é a contratação de
extensão de garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução Firewall
SonicWall, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas, que foi
adjudicado à empresa NOVA TI COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
CNPJ Nº 28.899.422/0001-60, pelo valor total de R$ 115.000,00, com fundamento no art.
4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05.

Maceió-AL, 1º de agosto de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 14/2019, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES: União,
através do TRE-AP e FENIX Serviços Especializados EIRELI EPP. CNPJ nº 23.066.228/0001-80.
Objeto: Prestação de serviços de condução de veículos no TREAP. Valor do contrato: R$
1.108.914,88 (um milhão e cento e oito mil e novecentos e quatorze reais e oitenta e oito
centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 16/09/2019. Data de assinatura:
01/08/2019. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e
Alessandro Gomes Monteiro, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 222/2013 - (SAPD) 27828/2013 TRE-AM Espécie: Sexto Termo Aditivo ao
Contrato n. 12/2014, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com
fornecimento de materiais peças em quatro elevadores eletromecânicos instalados no
TRE/AM. CONTRATADA: MDA MANUTEÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP. CONTRATANTE:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666, de 21
de junho de 1993, e alterações posteriores, em especial seu art. 57, 4°. Do Objeto:
alteração a redação do caput da Cláusula Sexta (Da Vigência) e da Cláusula Décima (Do
Preço e da Forma de Pagamento), em caráter excepcional. Vigência: 04 (quatro) meses, ou
seja, de 13/08/2019 a 12/12/2019. Preço: mensal de R$ 4.679,03 (quatro mil, seiscentos e
setenta e nove reais e três centavos). Data da Assinatura: 30/07/2019. Assinam: Desdor
JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Contratante, e o Sr. MANOEL RICARDO MARTINS DA
SILVA, pela Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 - UASG 70003

Nº Processo: 4730. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de
material de consumo - material elétrico e eletrônico, conforme descrição e quantidades
constantes do Anexo I do Termo de Referência n. 019/2019-SEALM/TRE-AM.. Total de
Itens Licitados: 76. Edital: 02/08/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo
N.200, Aleixo - Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-
00026-2019. Entrega das Propostas: a partir de 02/08/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/08/2019 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

(SIASGnet - 31/07/2019) 70003-00001-2019NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 30/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Município de Itaetê. OBJETO: Comodato de imóvel. FUNDAMENTO LEGAL: Lei
8.666/93. PAD n.º 12.913/2016. VIGÊNCIA: Da assinatura até o dia 31.12.2019.
ASSINATURA: 01/08/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr.
Valdes Brito de Souza, pelo Comodante.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 - UASG 70013

Nº Processo: 3423/2019. Objeto: Contratação de serviço de seguro total para veículos que
compõem a frota do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
02/08/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1ª Avenida do Cab, Nº 150,, Paralela -
Salvador/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00026-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 02/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 15/08/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
O edital está disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço
www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone 71-
3373.7081.

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/08/2019) 70013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019 - UASG 70007

Nº Processo: 86252019. Objeto: Aquisição de material de consumo utilizando o Sistema de
Registro de Preços, para abastecimento do estoque da Seção de Almoxarifado, conforme
especificações e cálculo de ressuprimento contidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 18. Edital: 02/08/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua
Jaime Benevolo 21 - Centro, - Fortaleza/CE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00040-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 02/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/08/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIASGnet - 01/08/2019) 70007-00001-2019NE000025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 43º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa a alterar o item 2.1 do 43º Termo Aditivo ao
Contrato, cuja redação passa a ser: Este termo visa ao acréscimo do item 4.4.12 -
Porcelanato Esmaltado previsto no 10º aditivo ao Contrato em virtude da extrapolação de
quantitativos inicialmente pactuados. O total de acréscimo importa na quantia de R$
20.461,20 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos), correspondente
ao percentual aproximado de 0,0382%, do valor inicial atualizado do contrato. O presente
termo aditivo alterará o valor do Contrato conforme planilhas orçamentárias em anexo,
que passarão a integrar o termo contratual. Fundamento: art. 65, inciso I, alínea "b" da Lei
nº 8.666/93 e suas alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na
decisão contida no Processo PAD n.º 9.991/2019. Assina, pelo TRE, Desembargador
Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente do TRE-CE. DATA: 30/07/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 55º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa à alteração da precificação original dos itens
19.44 e 22.119 integrantes da planilha do 15º Termo Aditivo ao Contrato. A alteração
importa em um acréscimo de R$ 153.224,00 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e vinte
e quatro reais) e em uma supressão de R$ 54.290,50 (cinquenta e quatro mil, duzentos e
noventa reais e cinquenta centavos), correspondente aos percentuais aproximados de
0,2860% e 0,1013%, respectivamente, do valor inicial atualizado do contrato. O presente
termo aditivo alterará o valor do Contrato conforme planilhas orçamentárias em anexo,
que passarão a integrar o termo contratual. Fundamento: art. 65, inciso I, §1º da Lei nº
8.666/93 e suas alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na
decisão contida no Processo PAD n.º 11.409/2018. Assina, pelo TRE, Desembargador
Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente do TRE-CE. DATA: 29/07/2019

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: Contratação do Facebook Serviços OnLine do Brasil Ltda
(www.facebook.com) para veicular anúncios das campanhas da Biometria do Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), no Facebook e no Instagram, através de Imagens
(1080 x 1080 PX) e vídeos de até 1 minuto de duração, tempo máximo de vídeo no feed
do Instagram. Contratada: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. CNPJ:
13347016/0001-17. Valor: R$ 10.000,00. Fundamento: art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93 e
Processo PAD n.º 8923/2019. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-
CE.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Espécie: Revogação de publicação. Objeto: tornar sem efeito a publicação do 43º termo
aditivo ao Contrato N.º 36/2017, celebrado com a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA ,
publicada no DOU N.º 123, FLS.184, do dia 28/06/19. PAD: 9.991/2019. Assina: Hugo
Pereira Filho, Diretor - Geral do TRE-CE. Data: 31/7/2019.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 2/2019

Termo de Credenciamento nº. 02/2019. Processo SEI nº. 0004253-16.2019.6.07.8100.
Credenciada: Maria Fisioterapia Ltda (CNPJ: 27.486.138/0002-80). Objeto: Prestação de
serviços aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais -
TRE-SAÚDE. Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal: art. 25, da Lei nº
8.666/93, além da Resolução TRE/DF nº 7.694, de 30 de junho de 2016. Data e
assinaturas: Brasília, 30/07/2019. Sr. Eduardo de Castro Rodrigues, Diretor-Geral do
TRE-DF, e Sra. Mayara Oliveira Vasconcelos.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 2010 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 05 de agosto de 2019.

A Sua Senhoria a senhora

Izabelly Thays Fonseca de Sena

Representante da empresa IT F. DE SENA PRODUÇÕES

Avenida João Davino, nº 918, Edifício Vanessa, apartamento 201, Mangabeiras

CEP: 57037-590 - Maceió – AL

Assunto: Entrega. Via. Contrato nº 22/2019. Nota de Empenho. Processo SEI nº
0011565-73.2018.6.02.8502 - TRE-AL.

 

Prezada Senhora,

Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação, tratando-se do Contrato
nº 22/2019, celebrado entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a
empresa de Vossa Senhoria, para fins de acompanhamento.

Segue anexa, Nota de empenho n°2019NE000532, referente à contratação.

 

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 05/08/2019, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576694 e o código CRC 01776208.

0011565-73.2018.6.02.8502 0576694v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2019.
À SCON, 
Para registro contábil do Contrato nº 22/2019

(0576620) seguindo, paralelamente, à SAPEV, para expedição
do Ofício nº 2010/2019 (0576694).

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 05/08/2019, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576704 e o código CRC EB530C1D.

0011565-73.2018.6.02.8502 0576704v1
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  05/08/19  18:44     NS                               USUARIO : MARCELO VIANA  
  DATA EMISSAO      : 18Jul19   VALORIZACAO : 18Jul19  NUMERO  : 2019NS002934   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 21964258/0001-88 - IT F. DE SENA PRODUCOES                
  TITULO DE CREDITO : 2019RC000084            DATA VENCIMENTO  : 05Ago19        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO Nº 22/2019, CUJO OBJETO É A APRESENTAÇÃO DE PEÇAS
TEATRAI
  S, POR GRUPO DE TEATRO, PARA REALIZAR AÇÕES EM ESCOLAS DA CAPITAL,
PÚBLICAS E/
  OU PRIVADAS, EM LOCAIS COM GRANDE VOLUME DE PESSOAS. PROC. SEI Nº
0011565-73.2
  018.6.02.8502.                                                                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404          21964258000188        812310201                            
                                                                       14.000,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 84321610478 -  MARCELO VIANA                   05Ago19   18:42  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    

-----------------------------------XX--------------------------------------
                                                                                
  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  05/08/19  18:44                                      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 EXECUÇÃO             
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  CONTA CORRENTE  : N 21964258000188                                            
  IT F. DE SENA PRODUCOES                                                       
                               SALDO ANTERIOR A 01JUL                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    18Jul 070011 00001 NS002934 541404           14.000,00C           14.000,00C
                                                                                
                                                                                
                                                               
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RETORNA        
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 05/08/2019, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576904 e o código CRC 98A2241A.

0011565-73.2018.6.02.8502 0576904v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019NS002934   

Observação:

Ao Gestor,
Após registro contratual, para continuidade da gestão.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 06/08/2019, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0577163 e o código CRC 8515FFA3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2019.
À EJE,
Para acompanhamento e continuidade dos atos de

gestão.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 06/08/2019, 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
0577465 e o código CRC 3B8F7261.

0011565-73.2018.6.02.8502 0577465v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2019.
À SEIC,
Para atualização do contrato, no portal da

transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 09/08/2019, às 08:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0578598 e o código CRC 7AEF2CFD.

0011565-73.2018.6.02.8502 0578598v1
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